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 انسفنأ رورش نم ہللاب ذوعنو .هرفغتسنو ہیعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 .هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هل كيرش ال هدحو ہللا الإ هلإ ال نأ دهشأو
 - سوه مو ۸یصء ور رے کف وکر

 ٦۱٠١. :نارمع لآ] © َنوُمِلُم مّ الإ نوت الو ہهِياَُت یخ ہلا وقتا اوُماَء ذأ ای )ف

 ٦ س ضل یے شی گم رو قمر : ایم رے يكل

 اَهَجْوَز اي َقَلَحَو ٍةَدِحَو سفن نِي رگقلخ ىرنلا مكبر اوھٹآ سانلا التي ۶

 نك هلأ نإ ْماَحَرَألآَو فب نول است ىلا هللا أوقكأو ءا ایک الاجر ام ثب

 ۔١ :ءاسنلا] © اًبيِقَر َمُكَيَلَع

 زگلَمغأ ْمُكَل ٌحلَصُي © اًديِدَس لوق اوُلوُقَو هلآ اوٹ وماء َنيِذْلا اتي )

 .[۷۰-۷۱ :بازحألا] € اًميِظَع ارز وق راق قف ُملوْسَرَو هلا عطُي نَمَو گود مك رفعي

 1 :دعب امأ

 هقفلا لوصأ يف ةمهملا بتكلا نم «يوغللا يوحنلا ثدح ا ىلبنحلا ىلعبلا



 ةضور» :وهو ةلبانحلا بتک رهشأ نم ًاباتك صخل هنأ ةصاخبو يلبنحلا
 ىفوتملا يسدقملا ةمادق نب دمحأ نب هللادبع نيدلا قفومل «رظانملا ةنجو رظانلا
 ۔ھ ٦٦٦ ةنس

 باتك عفنأ هنإ» :لاقف ۲٢٢( ص) لخدملا يف ناردب نبا هحدتما دقو
 بتك نيب باتكلا اذه ماقمف ««انباحصأ نم لوصألا يطاعت ديري نمل
 ًاصيخلت ءاملعلا هب ىنتعا دقو ؛عورفلا بتك نيب عنقملا ماقم لوصألا
 ىلع يهو يخيراتلا بيترتلا بسح بتكلا هذه ركذأسو ءأحرشو ًابيذهتو
 :يتآلا وحنلا

 ىفوتملا يلعبلا حتفلا يبأ نبال ہرظانمل ا ةنجو رظانلا ةضور صيخلت ١-
 .ديهمتلا يف هنع مالكلا يتايسو «باتكلا اذه وهو هه ۷٠۹ ةنس

 وهو ه ۷۱٦ ةنس یفوت ا ینوطلا يوقلادبع نب ناميلسل «لبلبلا ٢

 دمحم نب نسحل ءلوصألا ملع ةضور حرش يف لوقنملاو لوقعملا ةيجح -
 .ه ۷۷۲ ةنس ىفوتملا رواج ا نباب فورعملا يرصملا يسلبانلا

 ینغلادبع نب نسح ا نب دما نب نسحلل «ةضورلا رصتخ ةركذتلا -

 ھم ۷۷۳ ةنس ىفوتملا

 .(448 /؟) دمحأ مامإلا هقف ىلإ لصفملا لخدملا ٥( ص) دضنملا رهوجلا :رظنا )

 Y1)» ص) لخدلا يف ناردب نباو )١١/١( ريرحتلا حرش ريبحتلا يف يوادرملا هركذ )۲(

 ۔ریٹسجام ا ةجرد لينل رداهب نيدلا باهش ةيمالسإلا ةعماجلا ف هققح دقو
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 دمحأ نب رداقلادبع خيشلل '''رظانلا ةضور حرشب رطاعلا رطاخ لا ةهزن -۵

 ٦- "دمحلا ةبيش نب رداقلادبع خيشلل ءلوصألا ةضورب لوقعلا عاتمإ .

 روتكدلا ذاتسالل ."””رظانلا ةضور حرشب رئاصبلا يوذ فاحتإ -۷

 ةنجو رظانلا ةضور صيخلت باتك قيقحتل ینتعد ىتلا بابسألا مهأ

 :يتأي ام رظانملا

 هصيخلتب ةلبان ا ءاملع مامتهاو : باتكلا لصأل ةيملعلا ةميقلا ١-

 هصيخلتب تنتعا يلا تافلؤملا مهأ ركذ قبس امك .هسيردتو هحرشو

 1 .هححر شو

 ةماه ةفاضإ باتكلا اذه دعي ثيح هقفلا لوصأ يف ةلبانحلا بتك ةلق ١-

 .يلبنحلا هقفلا لوصأ ىلإ

 نمو .هتافنصم زيو هيلع ءاملعلا ءانثو يلعبلا حتفلا يبأ نبا ةرهش ٣۳

 ًامامإ ناك :لاق ثيح ىبهذلا نيدلا سمش ثدح ا هذيملت هيلع ىئثأ
 ًاحماص ةقث ناكو «ًانقتم دئاوفلا ريزغ «ثيدحلاو ةيبرعلاو بهذملا يف

 ناميلس نب نمحرلادبع .د هيلع ىنثأو .فلسلا ةقيرط ىلع ًاعضاوتم

 .يرتشلا رصان نب دعس .د قيقحتب ًاضيأ عبطو .فراعملا ةبتكم هترشئو عوبطم وهو )١(

 .عوبطم وهو 2

 .ضايرلاب ةمصاعلا راد هترشنو تادلجم نامث يف عبط (۳)

 .(8 هال /؟) ةلبانحلا تاقبط ليذ ء(٤/١٥٥۱) ظافحلا ةركذت رظنا )٤(
۷ 



(١) 

 يف هبولسأ زيمت نيبو .دشرألا دصقملا باتكل هقيقحت يف نيميثعلا
 هقفلا يف ةعونتم تافلؤم حتفلا يبأ نبا فلأ» :لاق ثيح فیلاتلا

 رثكأ ىلع عالطالاب يلع ىلاعت ہللا نم دقو ءوحنلاو ةغللاو ثيدحلاو

 ةيوسنم اهتدجو امنإو رداصملا يف ركذت مل تافلؤملا هذه ضعبو هتافلؤم

 لازأ ال تنك دقو هرّينلا قرشملا هطخب بتك ام اهنمو «ةبسنلا ةقثوم هيلإ

 همحر - يلعبلا هب زيمت ام مامتهالاو اهب ةيانعلا ديدش هراثآ ةعلاطم ًافلك

 عوجرلا يف عسوتو ثحبلا يف ءاصقتساو ةرابعلا يف حوضو نم - هللا

 . «تامولعملا ضرع يف ناقتإو ةدوجو رداصملا ىلإ
 نبا نإ ثيح هقيقحتو هتعلاطم ءانثأ يل نيبت امك صيخلتلا اذه زيت

 لصي الغ ًاصيخلت ةضورلا صخلي مل - هللا همحر - يلعبلا حتفلا يبأ

 لب تارصتخملا ضعب يف هارن امك ةرابعلا ديقعت وأ ضومغلا ةجرد ىلإ

 يف فلؤملا ةرابع ىقبأ ثيح ًاحضاو ًاصيخلت رظانلا ةضور صخل هنإ

 تاشقانملاو تاضارتعالا ضعبب قلعتي ام فذحو ةيساسألا رومألا

 داعأ رظانلا ةضور يف ةضماغلا تارابعلا ضعبو «تادارطتسالاو

 .بيذهتلل نوکی ام برقأ وهف حضاولا هبولسأب اھتغایص

 لوصأ ررقم ضايرلاب ةعيرشلا ةي ي يبالط سردأ امدنع ٠

 ءانثأ لواحأ تنك - ايضم نيدقع  خ - تايوتسملا فلتخ يف هقفلا

 مهل ىتستيل تارابعلا ضعب ليهستو رظانلا ةضور حيض يسيردت
 يف بلاطلا هيناعي ام مهنم تسمو .ةيلوصأ لئاسم نم هلو ام مهف

 )٦۸٤/۲(. دشرألا دصقملا رظنا

۸ ê 



 ةرثكو اهضومغو تارابعلا ضعب ةبوعص نم باتکلا اذه

 بتك نم صخلم وأ باتك نع ثحبلاب تركفف «تادارطتسالا

 دعبو ؛باتکلا اذه لئاسم مهف ملعلا بلاط ىلع لهسي ثارتلا

 صيخلت نأ تدجو رظانلا ةضورب تنتعا ىتلا بتكلا نع ثحبلا

 .ضرغلا اذه ققحي حتفلا يبأ نبال رظانملا ةّنجو رظانلا ةضور

 هنم ديفتسيل هرشنو باتكلا اذه قيقحت ىلع تمزع بابسألا هذهلف

 ةبسن قيقحت دمح ا هلو مت دقو .هقفلا لوصأ لئاسم ةسارد يف ملعلا بالط

 ۱٢٤١ / ٠٤٠١١ يعماجلا ماعلا يف يملُعلا يغرفت لالخ باتكلا نم ةريبك

 «لمعلا حالصو ةينلا صالخإ انقزري نأ ىلاعتو هئاحبس هللا لاساو اذه .ه

 ہللا ىلصو «هب عفتني يذلا ملعلا نم هرشنو باتكلا اذهل يقيقحت نوكي نأو

 1 .دمح انيبن ىلع ملسو

 حارسلا دمحم نب دمحأ .د
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 يرمنلا سز ر ب
 یر ورفلا يللا ہک

 دقو يلعبلا حتفلا يبأ نبال ةزجوم ةمجرت ركذأس ديهمتلا اذه يف
 :ثحابم ةسخ ىلإ ديهمتلا اذه تمّسق

 ديهمتلا

 .هتدالوو همسا :لوألا ثحبم ا

 .هذيمالت :ثلاثلا ثحبملا

 ء(۱۸/۲) دشرألا دصقلا .(785/5) ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا :يف ةمجرت هل )١(
 يهذلل خويشلا مجعم ء((٤/١٥٥۱) ظافحلا ةركذت (۳۷۹/) دحألا جهنملا

 دقع )۸٤4/١/۲(« كولسلا ء(٤/۲۱) ربعلا ء((٤/۷٥۲) ةنماكلا رردلا )۲/۳۲٣(

 (۲۲۷ ص) ةبهش يضاق نبال ةاحنلا تاقبط ف۷۰۹ ةئس تايفو ( ) ینیعلل نامح لا

 )۳۱۲/٤( تايفولاب یئاولا ء(١۱۳ ص) يشآ يداولا جمانرب ء(۲۰۷/۱) ةاعولا ةيغب
 لخدملا ء(٤٠ ص) دضنملا رردلا ء(٦/۲۰) بهذلا تارذش ء(۲۱/۲) هيبنلا ةركذت
 فشك ء(۲۹۳ ص) باحصألا مجارت نع باقثلا عفر ء(۸٦٦ ص) ناردب نبال
 بدألا خيرات ء(٢/٤٢۱) نيفراعلا ةيده ء(۱۸۸۰/۲) ٠٦٦( ء۷٢٥۱ /۱) نوتظلا

 يلكرزلل مالعألا .يزاجح دومحم .د ةيبرعلل هجرت ء(٦/٤١٥) ناملكوربل يبرعلا
 ,(078 /؟) لصفملا لخدلا )١١١/١١(. ةلاحگ اضر رمع نيفلؤملا مجعم ء(٦/٦۳۲)
 روتكدلل ةلبانحلا تافنصم مجعم ء(۳۱۲/۲) يكرتلا ہللادبع روتكدلل يلبنحلا بهذملا
 ديز وبأ ركب خیشلل ةلبانحلا ءاملع ؛(۳٤-۲/۳٣۳۰۸) يقيرطلا دمحم هللادبع

 )۱۷۷٢(. ةمجرتلا مقر ۲۲٢( ص)



 .هتافوو ہتافنصم :عبارلا ٹثحبما

 هتدالوو همسا :لوألا ثحبملا

 ثدحلا يلبنحلا هيقفلا يلعبلا لضفلا يبأ نب حتفلا يبأ نب دمحم اره
 .يوغللا يوحنلا

 .هللادبع وبأ :هتينك

 .نيدلا سمش :هبقل

 ۔'“'كلْعُب يف (ھ٤٤٦) ةئامتسو نيعبرأو سم ةنس دلو :هتدالو

 هخويشو ملعلل هيلطو هتأشن :يناثلا ثحبملا

 مجرت نم ضعب كلذ ركذ امك "'ينينويلا دمحم هيقفلا نم اهب عمس ثیح ملعلا بلطب اهيف ادہو كبلعب هتدلب يف يلعبلا حتفلا يبأ نبا اشن

 .ةقباسلا رداصملا رظنا )١(
 مسا وهو «ةددشم فاكلاو ةدحوم ءابلاو ماللا حتفو نوكسلا مث حتفلاب :َكْلْعَب (0)

 .نانبل طسو يف عاقبلا ميلقإ يف عقتو ؛ملعلا لهآ نم ةعامج اهيلإ بسن دقو لحاسلا ةهج نم ًاخسرف رشع انثا ليقو مایا ةثالث قشمد نيبد اهنيب ءةيدق ةنیدم يهو ءاهقد يأ هقنع كب نم هلصأ كبو منص مسا لعب نم بكرم
 ۔(۲۰۷/۱) عالطالا دصارم ء(١/٤٤٥) نادلبلا مجعم :رظنا

 = هقفلاب لغتشا :كبلعب ىرق نم نينويب ھ۲٢ ةنس دلو .يلبنحلا يكبلعبلا یٹینویلا يلع نب دمحأ نب یسیع نب ہللادبع نب دمحأ نيسحلا يبا نب دمحم نيدلا يب رد ۳(
7 ۲ 



 .رصمو سدقلاو سلبارطو قشمد ىلإ ملعلا بلط ین لحر مث ۔'''ەل

 :هخويش

(1) 

(۳) 

(€) 

(6) 

 :مهنمو وحنلاو ةغللاو هقفلاو ثيدحلا ءاملعلا نم ددع نع يلعبلا ذخأ
 . "”ينينويلا نيسحلا يبأ نب دمحم
 ."””يمدألا ليلخ نب ميهاربإ
 .2بجر نبا كلذ ركذ امك قشمد يف يلعبلا هنم عمس
 .””يداهادبع نب دمحم

 ميهاربإو يلعبلا حتفلا يبأ نب هللادبع وبأ هنع ىور ءًاظفاح ًامامإ راص نأ ىلإ ثيدحلاو
 5 ۔ھ۸٥ ةنس يفوت ءظفحلا ةرثكب رهتشا دقو «دهازلا متاح نبا

 ظافحلا ةركذت ۲٦۹-۲۷۳( /۲) ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا يف ةجرت هل

 ,(۵۰۸/۷-۵۰۹) بهذلا تارذش )9/-۱٤٤۱«

 ةركذت ٤۸٠ /۲) دشرألا دصقلا ء(٣٥۳ /۲) ةلبان ا تاقبط ىلع ليذلا :رظنا
 عفر 4 /) بهذلا تارذش ء(٤/۸٥۲) ةنماكلا رردلا )۱٥١٢/٤( ظافحلا
 2 ص «باحصألا مجارت نع باقنلا

 نم عمس ف٥۷٦ ةنس دلو «يقشمدلا دنسملا يمدألا ليلخ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ وه

 ةنس يفوت اهبر بلحو قشمدب ثّدحو ةعامجو يفقثلا ىبحيو يقرخلا نمحرلادبع
 ه4

 ۔(۲۹۲ /ہ) بهذلا تارذش )١4141١/5(. ظافحلا ةركذت :رظنا
 ۳٥٣(, /۲) ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا رظنا
 يليعامجلا يسدقملا ةمادق نب دمحم نب فسوي نب يداشادبع نب دمحم هللادبع وبأ وه
 2 «يفقثلا ییجو ءراجنلا قازرلادبعو ,رقصلا يبأ نب ةزمح نب دمحم نم عمس «يلبنحلا

۳ 



(۳ 

 ۔'''حلفم نباو'''بجر نبا كلذ ركذ امك
 م ١

 . ٴمئادلادبع نب دمحأ

 ٠دا 5 قل راو هذلاو هدأ هح بش “م ا
 نبا عمس دقف . رجح نباو يهدلاو بجر نبا هخويس نم هلع
 هعامسب يسدقملا مئادلادبع نب دمحأ نم ماكحألا يف ةدمعلا حتفلا يبأ

 .'“یسدقلا ینغلادبع اهفنصم نم )¥ : :

 A ل

 راتتلا دي ىلع دهشتساو سلبان لمع نم ةيواس دجسمب ّمأ ففعتم حلاص خيش وهو

 .(۲۹۵ /۵) بهذلا تارذش )٤/ ۱٤٤١(« ظافحلا ةركذت :يف ةمجرت هل .ه 1۵۸ ةنس

 ۳٥٣(. /۲) ةلہان ا تاقبط ىلع ليذلا :رظنا

 .(486 /؟) دشرألا دصقلا :رظنا

 دلو .بيطخلا بتاكلا سابعلا وبأ نيدلا نيز يسدقملا ةمعن نب مئادلادبع نب دمحأ وه

 ناك ىتح ةباتكلا عيرس ًانقتم ناكو ؛ثيدحلاب ينُعو قشمدب ريثكلا عمس ھ٥۷٦ ةنس
 ةنس يفوت دیعلا قيقد نباو يوونلا هلع ىور «ءسيرارك عست غرف اذإ مويلا يف بتكي
 .نويساق حفسب نفذو ھ۸

 تارذش ء(۱۳۰/۱) دشرألا دصقملا ء(۲۷۸/۲) ةلبانحلا تاقبط ليذ يف ةمجرت هل

 .۲۷۲ ص باحصألا مجارت نع باقنلا عفر ء(٣۳۲ /0) بهذلا

 ۳٥٣(. /۲) ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا :رظنا

 )۳۲٣/٢(. خويشلا مجعم )۱٥٥١/٤( ظافحلا ةركذت :رظنا

 )۲٥۸/٤(. ةنماكلا رردلا :رظنا

 ۱۳١. ص ءيشآ يداولا جمانرب رظنا

 ثدح ا ينامركلا يروباسينلا دمحأ نب ديعس يبأ نب دمحم نب رمع صفح وبأ وه
 .ه554 ةنس اهب یئوتو قشمدب ريثكلا ىور ھ٥۷٦ ةنس دلو .ظعاولا

 .(۳۲۷ )٥/ بهذلا تارذش ء(۳۲۰ /۱) سرهفملا مجعملل سسؤملا عمج ا :رظنا
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 )ev )۱١ ۲٢٢ ۔ 7 :
 يهذلاو بجر نبا هخويش نم هع دقو

 .””يدادغبلا ريهم نب نسح ٦-

 )٦( اہ 2( 4 03 3200
 ٠ يدفصلاو رجح نباو بجر نبا هخويش نم ہدع دقو

)¥( 

(Aقف 4  
فصلاو رجح نبا هخويش نم هع دقو

 . يطويسلاو يد

 ''"ینارحلا معنملادبع نب دمحم نيدلا سمش -۸

 )١( ةلبانحلا تاقبط ىلع لیذلا :رظنا )۴/ ۳٥٣(.

 )۳۲٣/٢(. خويشلا مجعم رظنا (۲)

 عمس .يدادغبلا - رهم ركصم - رْيَهْا نب تاكربلا يبأ نب نیسحلا نب نسحلا :وه ()

 .ه115 ةنس يفوت شوب نبا ىيحي
 )٤( ةلباتحلا تاقبط ىلع ليذلا :رظنا )۳٥٣/٢(.

 )٥( ةنماكلا رردلا :رظنا )۲٥۸/٤(۔
 )٦( تایفولاب يفاولا :رظنا )۳۱٣/٤(.

 يبت دما يب نب دمع نب هلدبع نب ركاش رسيلا يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإ :وه )"۷(

 نم حمس ف۵۸۹ ةنس دلو ءيقشمدلا لصألا يرعملا يخونتلا دمحم وبآ نيدلا

 دّيج ءاشنإلا ةباتك يف ًازیمتم ناكو ءةعامج هل زاجأو ءلبنحو ركاسع نباو يعوشخلا

 ءةيفرشألا ثيدحلا رادب ةياورلا ةخيشم يلو ؛عامسلا حيحص «لوقلا نسح مظنلا

 .ه 1۷١ ةنس يفوت ءحتفلا يبأ نباو ةيميت ةيميت نباو راطعلا نبا :ەنع ىور

 تارذش ء(٥/۲۹۹) ربعلا ء(۱/۹) تايفولاب يناولا (۱۷۰ /۱) تايفولا تاوف :رظنا

 ۔(۱٥/۳۳۱) بهذلا

 )۲٥۸/٤(. ةنماكلا رردلا :رظنا (۸)

 .(711/4) تايفولاب یناولا :رظنا (۹)

 )٠١( ةاعولا ةیغب :رظنا )۱/ ۲۰۷(.

 بوهوم نب لماه نب رامع نب معنلادبع نب دمحم نيدلا سمش هللادبع وبأ وه )١١(

 = ثيدحلا عمسأو ثيدحلاب يع ھ٦٦٣ ةنس نارحب دلو «لاحرلا ثدح ا «ينارح ا

1o 



-۹ 
 . بجر نبا هخويش نم هدع دقو

 ."يلبنحلا حصانلا نب ىبحي نيدلا فيس یوز .
5 0۰ ۳( 
 8 بجر نبا هخويش نم هدع دقو

 (*يوونلا ىيحي نيدلا يي ايركز وبأ-١٠

1١١ 

 ايركز وبأ مامإلا لاق» علطملا يف لاقف هخويش نم هنأ يلعبلا راشأ دقو
 عوطتلا ةقدصو ةيدهلاو ةبم ا :هنع هتياور انل زاجأ اميف يوونلا ىيحي

 © «ةيراقتم ربلا نم عاونأ

 تر7 ۰

0 

00 

 يطايمدلا ظفاحلاو يتينويلا نيسحلا يبأك ةعامج هنم عمس «هتياور ىلع سانلا فلاتو

 ھ٦۷١ ةنس يفوت ءحتفلا يبأ نب راو

 )٥/ ۳۳٣(. بهذلا تارذش ء(۲۸۱/۲) ةليانحلا تاقبط ليذ يف ةمجرت هل
 .۔(۲۸۲ /۲) ةلبا ا تاقبط ليذ رظنا
 س .ه۵۹۲ ةنس دلو «يلبنحلا مین نب نحرلادبع حصانلا نب ىي نيدلا فيس وه
 قشمدو رصمب ثّدحو «دادغبو لصوملاو قشمدب مهريغو دزربط نباو لبنح نم
 ٠ ھ۷ ڈس يفوت .حتفلا يب أ نباو يطايمدلا ظفاح او يرازفلا نيدلا جات هنم عمسو
 .(* 40 )٥/ بهذلا تارذش (۲۸۵ /۲) ةلبانحلا تاقبط ليذ :يف ةمجرت هل
 .(۲۸۰/۲) ةلبانحلا تاقبط ليذ :رظنا
 هيقفلا يوونلا نيسح نب نسح نب يرم نب فرش نب ىبحي نيدلا يیح ايركز وبأ :وه
 رشع ينثا موي لك أرقي ناكو «قشمد مدق ھ۱۷ ةنس دلو .ثدح ا ظفاحلا يعفاشلا
 لوصا يف اسرد اهنم لوصألاو هقفلاو ثيدحلا يف ًاحيحصتو ًاحرش خئاشملا ىلع ًأسرد
 «ةضورلا» هتافنصم نم .يزارلا نيدلا رخفل بختتملاو يزاريشلل عمللا يف هقفلا
 .ھ ۷٦ ةنس يفوت .«ملسم حيحص حرشا»و «عومجملا»و

 ۔(٣۳۰ /ہ) بهذلا تارذش يف ةمجرت هل

 .(141 ص) عنقلا باوبأ ىلع علطلا :رظنا
 نب يلع نب عفار نب حتفلا يبأ نب روصنم يبأ نب ىبحي نيدلا لامج ايركز وبأ :وه
 = بادغب ىلإ لحر ءنارحب ھ٣۸٦ ةئس دلو «يفريصلا نباب فرعُيو ؛ينارحلا ميهاربإ

 ١000 ۾



 . ٦+
 بجر نبا هخويش نم هدع دقو

 دمع ىبأ نب نيدلا سمش-۲

e 5(۳) رم .  
 . ىتفأو عرب یتح هريغو رمع يبأ نبا ىلع هقفتو «بجر نبا لاق

 ۔'''كلام نبا- ٣

 . كلذ يف عرب ىتح همزالو ةغللا حتفلا يبأ نبا هيلع أرق

 يلعو يلعبلا حتفلا يبأ نباو يطايمدلا ظفاحلا هئم عمس قشمد عماجب ةقلح هل ناكو =

 ۔ھ۷۸١ ةنس يفوت .يلصوملا

 ١١۳(. /ہ) بهذلا تارذش (۲۹۰-۲۹۷ٴ/۲) ةلبانحلا تاقبط ليذ يف ةمجرت هل

 )١( ةلبانحلا تاقبط ليذ رظنا )۲/ ۲۹۷(.

 يحلاصلا يسدقملا ةمادق نب دمحأ نب دمحم رمع يبأ نب نمحر لادبع نيدلا سمش :وه ()

 خيشلا همعو رمع يبأ خيشلا هيبأ نم عمس 04۷ ةنس دلو .دهازلا هيقفلا مامإلا

 هيلإ تھٹناو ًاليوط أنمز ملعلا أرقأو ىتفأو عنقملا هيلع أرقف هيلع هّقفتو نيدلا قفوم
 ملعلا هنع ذخأ «ماشلاب ةلبان لا ءاضق يلو نم لوأ يهو «هرصع يف بهذملا ةسائر

 هتافنصم نم .زابخلا نب هللادبع وبأو «ةيميت نب نيدلا يقت مالسإلا خيش مهنم ةعامج
 .نويساق حفسب نفُدو ھ٢۸٣ ةنس يفوت .«ريبكلا حرشلا»

 تارذش ء(۱۰۷ /۲) دشرألا دصقملا 03١5 /؟) ةلبانحلا تاقبط ليذ :يف ةمجرت هل

 ۔(۳۷۰ )٥/ بمذلا

 ٦۸(. /۲) دشرألا دصقملا ء(۷٥۳ /۲) ةلہان لا تاقبط ىلع ليذلا :رظنا (۳)

 ئرقم يوغل يوحن يعفاشلا يسلدنألا ينايجلا يئاطلا كلام نب ہللادبع نب دمحم وه )٤(

 يف ٌرقتساو اهئاملع نع ذخأف ماشلا ىلإ لقتنا مث ھ٦٦٣ ةنس سلدنألاب نایجب دلو

 ةيفاكلا»و ««دئاوفلا ليهست»و «ةيفلألا» هتافنصم نم «سيردتلل ردصت اهبو قشمد

 8 .ه 1۷١ ةئس يفوت ؛(؛ةیفاشلا

 يكبسلا نبال ةيعفاشلا تاقبط ء(۱۸۰ /۲) ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ :يف ةمجرت هل

 .(۳۴۹ )٥/ بهذلا تارذش ء۵)

 ةاعولا ةيغب ء([۸۵ /7) دشرألا دصقملا :ء(۳۵۷/۲) ةلبان ا تاقبط ىلع ليذلا :رظنا )٥(

 )۳۱۲/٤(. تایفولاب یئاولا (۲۰۷/۱)
۷ 



 ہدیمالتو ةيملعلا هتناكم :ثلاثلا ثحبملا

 .ءاملعلا هيلع ىنثأو ةعيفر ةيملع ةناكم يلعبلا غلب

 دئاوفلا ريزغ .ثيدحلاو ةيبرعلاو بهذملا يف ًامامإ ناك :يهذلا لاق

 يف فلكتلل حرطم فلسلا ةقيرط ىلع ًاعضاوتم اح اص ةقث ناكو ءأنقتم

 ." رشبلا نسح هرومأ

 ةليوط ةدم قشمد عماجب ةلبان ا بارحمب مآ هنآ بجر نبا رکذو

 '”ةیلبنحلاب سّردو :ثیدح ا '''ةیردصلاب سّردو «حلاصلا ةقلحبم هب سّردو
 . “هب اوعفتناو ةعامج هب جرختو لاغتشالل ىدصتو ًاليوط ًانمز ىتفأو ءأتقو

 )١( هال /؟) ةلبان لا تاقبط ليذ رظنا ””(.

 لمؤم نب تاكرب نب اجنملا نب دعسأ نيدلا ردص :اهفقاو ىلإ ةبسن ةيردصلا ةسردملا )٢(

 لاومألا يوذ نيلدعملا دحأ ٦۹۸ ةنس دلو .يلبنحلا يقشمدلا مث يرصملا يخونتلا

 ىلع قشمدب ةيردصلا ىمست ةسردم هراد فقو «ةرابلا ةرادلا تاقدصلاو تاءورملاو

 .ه 1۵۷ ةنس هتسردمب نفدو يفوت .ةلبانحلا

 .(5//517-15) سرادملا خيرات يف سرادلا رظنا

 جرفلا نبا باهولادبع مالسإلا فرش اهفقاو ىلإ ةبسن ةيقيرشلا ةيلبنحلا ةسردملا (۳)

 خيش ظعاولا هيقفلا يقشمدلا مث يزاريشلا يراصنألا دمحم نب دحاولادبع يلبنحلا

 يف ةلالجو لوبقو ةمرح اذ ناكو ءقشمدب ةیلبنح ا ةسردملا فقاو وهو ماشلاب ةلبانحلا

 .ه017* ةنس يقوت .هدلب

 .(60/1) سرادملا خيرات يف سرادلا :رظنا

 )٤( /؟) ةلبان ا تاقبط ليذ :رظنا ۳٥۷(.
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 (١)ے سس
 . ةعامح

 0 :هدثيمالت

 ."”يفوطلا يوقلادبع نب ناميلس ١-
 ."”كلام نبا ةيفلأ ضعب يلعبلا حتفلا نبا ىلع أرقو :بجر نبا لاق

 .""”يبهذلا نيدلا سمش هللادبع وبأ ثّدحلا مامإلا -؟

 دعو مهنع ذخأ نيذلا هخويش ظافحلا ةركذت يف يهذلا ركذ ثيح

 1 :يلعبلا مهنم

 )١( تايفولاب یفاولا :رظنا )515/4(.

 مث يرصرصلا ينوطلا ميركلادبع نب يوقلادبع نب ناميلس نيدلا مجن عيبرلا وبأ وه )٢(

 لامعأ نم ىفوط ةيرقب ةئامعبسو نيعبسو عضب ةنس دلو «يلوصألا هيقفلا يدادغبلا

 لحرو ؛يلبنحلا يرصرصلا دمحم نب يلع نيدلا نيز خيشلا ىلع هقفلا أرق ءرصرص
 .ه١١۷ ةنس يفوت .ةنيدملاو ةكمو رصمو قشمدو دادغب ىلإ

 ۔(۳٦۳-٣٦۸ /۲) ةلبان ا تاقبط ليذ :يف ةمجرت هل

 ۳٦۷(. /۲) ةلبانحلا تاقبط ليذ :رظنا (*)

 ةنس دلو .يهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش ظفاحلا مامإلا وه )٤(

 ساوقلا نب رمع نبا نم قشمدب عمسف ةنس ةرشع ينامث هلو ثيدحلا بلط ف٣٣

 ہللادبع وبأ انذاتسأ امأ» يكبسلا نبا هنع لاق ءدیعلا قيقد نبا نم رصمبو ركاسع نباو

 حرج ا خيشو ًاظفلو ينعم رصعلا بهذو ًاظفح دوجولا مامإ هل ريظن ال ريظنف

 همدق هيف تخسر نأ ىلإ نفلا اذه مدخي لاز"امو ريثكلا عمج ا هنم عمس «ليدعتلاو

 «ريبكلا مالسإلا خيرات هتافنصم نم .ها «هملقو هناسل بعت امو راھٹلاو ليللا بعتو

 .هال 48 ةنس يفوت «ريغ نم رابخأ يف ربعلا رصتخمو ءءالبنلا مالعا ریسو

 ۱٥۴(. /5) بهذلا تارذش ء(٥/٦۲۱) یربکلا ةيعفاشلا تاقبط يف ةمحرت هل

۹ 



 ةيقب يوحنلا ثدح ا هيقفلا مامإلا خیشلا عم تعمسو :يهذلا لاق

 يلبنحلا يكيلعبلا حتفلا يبأ نب دمحم ہللادبع يبأ نيدلا سمش فلسلا

 بتكو ريثكلا عمس «لاجرلابو يناعملاب ءانتعا هلو وحنلاو هقفلاب املاع ناكو

 .مئادلادبع نباو ينينويلا هيقفلا نع انل ىور «دافأو جرخو '''ءازجألا

 ."”خويشلا مجعم هباتك يف هخويش نم يهذلا هّدع ًاضيأو

 هذيمالت نم ہدع دقو «يكبسلا يناكلادبع نب يلع نيدلا يقت -

 ۔'“ «يكبسلا يقتلا هنع ذخأ» :لاق ثيح يطويسلا

 ءايضلا نب عابس نب ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا فرش -4
 .يرازفلا

 )١( ظافحلا ركذت :رظنا )٤/ ۱٥٥١(.

 )٢( يهذلل خويشلا مجعم :رظنا )۳۲٣/٢( ةجرتلا مقر )۸۹٦(.

 يجرزخلا يراصنألا يكبسلا مامت نب يلع نب يناكلادبع نب يلع نيدلا يقت :وه (۳)

 نع ثيدحلا ذخأو ةعفرلا نبا نيدلا مجن ىلع هقفت ه 187 ةنس دلو .يعفاشلا

 ًاثدح ًايلوصأ ًاهيقف ناكو ؛نايح يبأ نع وحنلا ذخآو «يطايمدلا نيدلا فرش ظفاحلا

 «ريسفتلا يف ميظنلا ردلا» :«يوونلا جاهنم حرش جاهتبالا» هتافنصم نم ءأرسفم

 تاقبطلا هباتك يف نيدلا جات هنبا هل مجرت ف٢۷۵ ةنس يفوت «بذهملا حرش ةلمكت

 .ةليوط ةمجرت

 يونسألل ةيعفاشلا تاقبط ء(۲۲۷۔١٤٤٢٥ )٦/ يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظنا

 .(۳۷ /۲) ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط )۲/ ۷١(«

 )٤( ةاعولا ةيغب رظنا )۱/ ۲۰۷(.

 يعفاشلا يرازفلا ءايضلا نب عابس نب ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبا نيدلا فرش وه )٥(

 = ريثكلا هنم عمسو يواخسلا ىلع تاياور ثالثب أرق .ه77 ٠ ةنس دلو ءقشمد بيطخ
 م ٢



 .«(حتفلا يبأ

 نم بجر نبا هذع دقو ' ."''يلبتحلا يليجدلا فسوي نب نيسحلا -

 ۔'''يلعبلا ذيمالت

 (*”يلعبلا حتفلا يبأ نبا ىلع ةیبرعلا أرق دقف ." ”ةيزوجلا ميق نبا ٦-

 :هدالوأ

 يبأ نيدلا سمش نب دمحم لضفلا وبأ نيدلا ءاهب :وهو نیثدح ا ءاملعلا

(٢٢) 

(۳ 

 طابرلاب سّردو ؛حتفلا يبأ نب نيدلا سمش خيشلا ىلع عبسلاب التو :حالصلا نبا نمو

 .هال ٠0 ةتس اهب یئوتو قشمد عماج ةباطخ يلوو انامز ةيبرعلا ًارقأو يرصانلا

 ۔([٦/۱۲) بهذلا تارذش ء(۸۸/۱) سرادملا خيرات يف سرادلا :يف ةمجرت هل

 يليجدلا يرسلا يبأ نب دمحم نب فسوي نب نيسحلا هللادبع وبأ نيدلا جارس وه

 نم دادغبب ثيدحلا عمس ف٦٦٦ ةنس دلو ءيرحنلا يضرفلا ئرقملا هيقفلا يدادغبلا

 ةنس يفوت .ةئسلاب ًاكسمتم ًالضاف ًأریخ ناكو قشم د ىلإ لحرو «لابطلا نب ليعامسإ

 ھ٢٦

 ٤1۷-٤۱۸(. /۲) ةلبان ا تاقبط ليذ يف ةمجرت هل

 ٦١۷(. /۲) ةلبان ا تاقبط ليذ رظنا

 فورعملا يعرزلا دعس نب بويأ نب ركب يبأ نب دمحم ہللادبع وبأ نيدلا سمش وه
 عربو بهذملا يف هقفت ف ۱۹۱ ةنس دلو يسفملا يلوصألا هيقفلا ؛ةیزوج لا ميق نباب

 ملعلا عاونآ يف“ ًادج ةريثك فیناصت فنصو «ةيميت نبا مالسإلا خيش مزالو یتفأو

 ةلبانل ا تاقبط ليذ يف ةمحرت هل ف۱٥۷ ةنس يفوت ؛ہتمجرت يف بجر نبا اهركذ

 )٤/ ٥٤٤-٥٤[(. ةنماكلا رردلا )۳/٣٤٢٤-٥٤٤(

 ۔(٤٤٥ /۳) ڈنماکلا رردلا رظنا
۲١ 



 ."'يلعبلا حتفلا يبأ نب دمحم هللادبع

 هتافوو هتافنصم :عبارلا ثحبملا

 وحنلاو هقفلا ف ةريثك قيلاعتو تافنصم يلعبلا حتفلا يبأ نہال

 نوتم ا نع ملكتو «هديناسأب ثيداحألا اهيف ىوري ثیدح ا يف ةريثك جيراختو

 ةغللاو وحنلا يف هتافنصم بلغا نكلو ."''هقفلاو بارعإلا ةهج نم

 :ةقللاو وحنٹا يف هتافنصم :الوأ

 ."”«رهاقلادبع لمج حرش رخافلا» ةيناجرجلا حرش ١-

(0) 

() 

(۳ 

 حتفلا يبأ نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا سمش نب دمحم لضفلا وبأ نيدلا ءاهب وه

 يبأ نم عمس لّدعم ثدحم نيدلا ءاهبو «ينينويلا نيدلا فرش تنب ةنيكس همأو يلعبلا

 «ييزاوملا نب دمحم نم قشمدب عمسو «ساوقلا رمعو ینیئویلا دمحم نب يلع نيسحلا

 هنع ذخا .ةيردصلاب ثيدحلا ةخيشم ىلوتو رصم يف خويشلا ضعب ىلع رصمب عمسو

 ھ۷۹ ةنس يفوت ءینیسح ا دمحم نيدلا سمش

 سرادلا )٦٦۷( ةمجرتلا مقر (87/1-87) يمالسلا عفار نبال تيافولا يف ةمجرت هل

 ٦٤(. ص) ينيسحلل يهذلل ظافحلا ةركذت ليذ ء(۱۰۹/۲) سرادملا خيرات يف

 ۔(۳۰۷ /۲) ةل لا تاقبط ىلع ليذلا :رظنا

 )٤/ ۲٥۷(: ةنماكلا رردلا ۳٣۷( /۲) ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا :ی هل هتبسن تدرو

 (۳۸۰ )٤/ دمحألا جهنملا 3١5(. ص) بتكلا مجعم ء(٢/٥۸٦) دشرألا دصقملا

 )۱۱٦/١١( نيفلؤملا مجعم ء(١/١١۱) نيفراعلا ةيده ء(١/٦٦٥) نونظلا فشك

 ء۸۹٦۱ مقرب ةيرهاظلا ةبتكم يف ةيطخ خسن هل .(۳۰۳/۳) ةلبانحلا تافنصم مجعم

 وحنلا - ةيرهاظلا بتكلا راد تاطوطخ سرهف يف امك .11۹۱ مقرو ء۹۰٦۱ مقرو

 = رادب ةخسن هلو ء٥٦٣٦ )۷۷۹)٥ مقرب ةيرهزألا ةبتكملاب ةخسن هلو ۳۷۲-٠۳۷٤ ص -
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 ۔'''كلام نبال ةيفلألا حرش

 ."دحاو ىنعمب لعفأو لَعْنا اهيف لوقملا لاعفألا تايثالث

 ."'وحنلا يف ةيلوزجلا ةمدقملا حرش

 ٠٠ دئاوزلا نم لعفأو لعف ىلع اميف دئاوفلاو بئارغلا
 .”'لعافلا مسا يف ةلاسر

 ."'لاعفألاو ءامسألا نم دحاو ىنعمب ثلثملا

 کک کک سٹ یی ن ا

(٢) 

(۳) 

(4) 

(0) 

(٦) 

 ةيرصملا بتكلا رادب ةیبرعلا بتکلا سرھف یف درو امك (۲۲۷) مقرب ةيرصملا بتكلا

 ىلع هل تفقو )٦۸٤/٢(: دشرألا دصقملل ةقيقحت يف نيميثعلا .د لاقو .( 11" /۳)

 طسابلادبع ميكحلادبع انليمزو انقيدص هققحو هخسن ضعب عمج دقو ةديج ةريثك خسن

 راد ةيلك يف هاروتكدلا لیئل ةيملع ةحورطأ يف لوألا ءزجلا مدقو «يفصرملا دمحم

 : ھ١٤٠٦ ةنس مولعلا

 ؛(۸٥ /1) دشرألا دصقلا ء(۳۵۷ /۴) ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا :يف هل هتبسن تدرو

 «(51/5) بهذلا تارذش ء(١۱۰ ص) بتلا مجعم ء(٤/۳۸۰) دحألا جهنملا

 ةلبان ٢ تافئصم مجعم ((41/1١؟) نیفراعلا ةيده ء((١٥۱ )١/ نونظلا فشک

 نم ريسي ءزج ىلع علطا هنأ )٥۸٤/٢( دشرألا دصقلا ققحم ركذو )۳/۳۰٤(

 .اشاب بغار ةبتكم يف عومجم نمض باتكلا ٠

 نبال لاعفألا تايثالث باتك عم هدياعلا ميهاربإ نب ناميلس روتكدلا قيقحتب عبط

 ھ١٤١۱ ةنس ةرهاقلاب رشنلاو ةعابطلا راد هترشنو ءكلام

 ةلبانحلا تاقنصم مجعم ٠١١(« /۲) نیفراعلا ةيده :يف هل حرشلا اذه ةبسن تدرو

.)۳۰٣/۳( 

 دصقملا ققحم رکذ دقو .(۳۰۷ /۳) ةلبانحلا تافنصم مجعم :يف هل هتبسن تدرو

 .ةغل ۵٥ مقرب ةيرصملا بتكلا راد يف ةیطخ ةخسن هل نأ (481/7) دشرألا

 .(۳۰۷ /۳) ةلباتخلا تافنصم مجعم :يف هل هتبسن تدرو

441 /۲) دشرألا دصقملل هقيقحت يف نيميثعلا نمحرلا دبع .د لاقو
 یدل اهيلع تفقو :(7

 .يه نيأ نم نيبتأ مل ةروصم ءاقدصألا ضعب

 )٥٥٤/٦( ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات ء(٦/٦۳۲) مالعألا :يف هل هتبسن تدرو

قنصم مجعم «يزاجح يمهف دومحم .د .أ هتمحرت ىلع فرشأ
 = "١م ةلبانحلا تا

۳ 



 :لاجرلاو ثيدحلا ملع يف هتافنصم :ایناث

 ."ناسحلاو حاحصلا ثيداحألا نم بطلا يف ًاباب نوعبرأ ١-

 .""نابح نبال نیحورج ا رصتخ ٢

 ۔'”یزوحج ا نبال ءافعضلا ءامسأ رصتخ ۴

 :هلوصأو هقفلا يف هتافنصم :اثلاث

 ."”هقفلا يف نادمح نبال ةياعرلا حرش ١-

00 

(£) 

 عبط )۳۰۹/٦( نيلرب سرهف يف امك (۷۰۸۹) مقرب نیلرب ةبتكم يف ةيطخ ةخسن هلو

 ..ه١141١ ةنس تيوكلاب ثارتلاو تاطوطخملا زكرم هرشنو ینوع ميركلادبع .د قيقحتب

 هترشن دقو عوبطم هنأ فلؤملا ركذو 05”2/) ةلبانحلا تافنصم مجعم يف هركذ درو

 .ها 400 ةنس قشمد يف ريثك نبا راد

 ةبتكملا يف ةيطخ ةخسن هلو )۳٠۸/۳( ةلبانحلا تافنصم مجعم :يف هل هتبسن تدرو

 ۲۲۷٢ مقرب تاطوطخملا مسق - ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجب ةيزكرملا

 4957١. مقرو عومجم نمض
 دشرألا دصقملا ةيشاح ؛((۳۰۸/۳) ةلبانحلا تافنصم مجعم يف هل هتبسل تدرو

 ةيبرعلا تاطوطخملا دهعمب ةروصمو تمكح فراع ةبتكم يف ةخسن هل (۸۷/۲)

 .(۷۸۵) مقرب ةرهاقلاب

 جهنملا ء(۷٥۳ /۲) ةلبان ا تاقبط ىلع ليذلا :يف هل هتبسن تدرو .همتي لو هيف عرش

 باحصألا مجارت نع باقنلا عفر ء((١۱۰ ص) بتكلا مجعم ء((۳۸۰/) دحألا

 نيفلؤملا مجعم )١5١/5(.: نيفراعلا ةيده ء(۹۰۸/۱) نونظلا فشك ء(۲۹۳ ص)

 دجوي .(00”7 /۳) ةلبانحلا تافنصم مجعم ء(٢/٤٢۷) لصفملا لخدملا (/1)

 ةياعرلا حرش يف ىوصقلا ةياغلا» ناونعب قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا يف دلجم يف ءزج هنم
 .۲۷۵۵ مقرب ((یربکلا
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 ."”ةمادق نبال عنقملا رصتخم -؟ ۲

 .هتاغلو هظافلا بيرغ هيف حرش ۔'''عنقلا باوبأ ىلع علطملا ۴ 20

 گ  تچو ل .۔-۔ہ؟حیبستلا ةالص يف ةلاسر = ٤-

 ."”رظانملا ةنجو رظانلا ةضور صيخلت ١-

 :هتافو

 رايدلا لخدف سدقلا ىلإ قشمد نم يلعبلا حتفلا يبأ نب دمحم هجوت ۱

 - يفوتو «ةريسي امايأ اهب ضرمف اضيرم اهلخدف هل مولعم ببسب ةيرصملا
 عست ةنس مرحلا رشع نماث يف ةيروصنملا ةسردملاب ةرهاقلاب - ہللا ههر

 )١( لصفملا لخدملاو (۳۰۸/۳) ةلبانحلا تافنصم مجعم :يف هل هتبسن تدرو )۲/ ۷۳۳(«

 يكرتلا هللادبع روتكدلل يلبنحلا بهذملاو )۲/٠١(. ةبتكملا يف ةیطخ ةخسن هلو

 ةيردنكسإلاب ةیدلبلا ةبتكملا سرهف يف درو امك ء(ج١۳۸۳) مقرب ةيردنكسإلاب ةيدلبلا

 - ۔(۷ ص) دمحأ مامإلا هقف

 (14806 /۲) دشرألا دصقملا ء(۳۰۷ /۲) ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا يف هل هتبسن تدرو (؟)

 (۳۲۳ص) ناردب نبال لخدملا )١55/١( نونظلا فشك (۳۸۰ )٤/ دمحألا جهنملا

 ھ١٤٥٥ ةنس توريب يف يمالسإلا بتكملا هعبط دقو

 .(۳۰۷ /۳) ةلبانحلا تافنصم مجعمو ء٦۲ /۲) لصفلا لخدملا :يف هل هتبسن تدرو (۳)

 انئاقدصا ضعب دنع ةروصم اهتخسن تیار ٤۸۷(: /۲) دشرألا دصقملا ققحم لاقو

 .ةيرهاظلا عيماجم نم اهنأ رهظي

 .سماخلا ثحبملا يف ہنع مالكلا يتایسو باتكلا اذه وهو )٤(
۲٠ 



 "''یسدقلا ينغلادبع ظفاحلا ةربقمب نفدو (ھ۷۰۹) ةئامعبسو
 ."ةفارقلاب

 قيقحتلا جهنمو باتكلاب فيرعتلا :سماخلا ثحبملا

 :بلاطم ةثالث هيفو

 فلؤملل باتکلا ةبسن قيقحت :لوألا بلطلا

 .ةيطخلا ةخسنلا فصو :يناثلا بلطملا

 .باتكلا قيقحت 6 یجھنم :ثلاثلا بلطملا

 فثؤملل هتبسنو باتكلا مسا قيقحت :لوألا بلطملا

 نم ددع يلعبلا حتفلا يبأ نبال باتكلا اذه ةبسن توب ىلع لدي

 :اهنم رومألا

 .يسدقملا يليعامجلا عفار نب رورس نب يلع نب دحاولادبع نب ينغلادبع ظفاحلا :وه )١(

 .دادغب ىلإ لحر مث ءأريغص قشمد مدق مث ءلیعامجب ه 04١ ةنس دلو
 نبال ةاحنلا تاقبط ء(٣/۳۱۷) تايفولاب یناولا ء(٤/۸٥۲) ةنماكلا رردلا :رظنا

 ۔(۲۰۷ /۱) ةاعولا ةيغب ء۲۲۷ص) ةبهش

 «رفاعملا نم لئاو نب فيس نب نصغ ىنبل تناك ہرصم نم طاطسفلاب ةطخ :ةفارقلا )٢(
 .نیثدح ا نم ةعامج اهيلإ بسنو ؛مھب تيمسف اهولزن نفاعملا نم نطب ةفارقو

 ۔(۳۱۷ )٤/ نادلبلا مجعم :رظنا

 جهنملا ء((۸/۲٥) دشرألا دصقلا ء(۲/۲٥۳) ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا :رظنا (5)
 رداصمو ؛(٤/۳۱۷) تایفولاب يفاولا ء(٤/۸٥۲) ةنماكلا رردلا :(7794/5) دمحألا
 .ديهمتلا لوأ يف ةقباسلا هتمجرت

٦ 



 .ةيطخلا خسنلا نيوانع ةحفص ىلع بتك ام :لوألا رمألا

 لوصأ يف رظانملا ةنجو رظانلا ةضور صیخلت)) لصألا ةخسن ناونعف 0

 نبا اهصخل لبنح نب دمحم نب دمحأ ہللادبع يبأ مامإلا بهذم ىلع هقفلا
 .«يلعبلا حتفلا يبأ ٠

 خيشلا لاق نيعتسن هبو ميحرلا نمحرلا هللا مسب)) باتكلا ةيحاتتفا يفو

 لضفلا يبأ نب حتفلا يبأ نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش ةمالعلا مامإلا

 .«هيلإ هللا نسحأ یلعبلا

 نب نيدلا قفوم خيشلل ةضورلا رصتح باتک» -١- ةخسن ناونعو

 يبأ نب دمحم هللادبع وبأ سمش ةمآلعلا ماعلا مامإلا فيلات يسدقملا ةمادق ٠

 .«ىلبتحلا ىلعبلا حتفلا

 نيدلا سمش ةمآلعلا ملاعلا مامإلا خيشلا لاق» باتكلا ةیحاتتفا ينو

 .«يلبنحلا حتفلا يبأ نب دمحم هللادبع وبأ

 ةمالعلا ماعلا مامإلا خيشلل ةضورلا رصتخم باتك» ب ةخسن ناونعو

 هللادبع وبأ نيدلا سمش ةمألعلا مامإلا خيشلا فيلات يسدقملا نيدلا قفوم

 .«ىلبنحلا حتفلا ىبأ نب دمحم

 نيدلا سمش ةمآلعلا ماعلا مامإلا خيشلا لاق» باتكلا ةيحاتتفا ينو

 .«ىلبنحلا حتفلا ىبأ نب دمحم هّللادبع وبأ

 ةمادق نب نيدلا قفوم خيشلل ةضورلا رصتخ باتک» ع ةخسن ناونعو

 يبأ نب دمحم ہللادبع وبأ نيدلا سمش ةمالعلا ماعلا مامإلا فيلات يسدقملا

 .«يلبتحلا يلعبلا حتفلا

¥ 



 ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا لاق» باتكلا ةيحاتتفا ينو
 ."يلبنحلا حتفلا ىبأ نب دمحم هللادبع وبأ

 يتلا رداصملا فلؤملل باتكلا ةبسن توبث ىلع لدي ام :يناثلا رمألا

 .يلعبلا حتفلا يبأ نبال هتبسنو باتكلا تركذ

 ."”ناملكورب هركذ دقف

 هقف ىلإ لصفملا لخدملا هباتك يف ديز وبأ هللادبع نب ركب خيشلا هركذو
 .''” «رظانملا ةنجو رظانلا ةضور صيخلت» ناونعب لينح نب دمحأ مامإلا

 ىلبنحلا بهذملا هباتك يف يكرتلا نسح ادبع نب هللادبع .د هركذو

 .” ظانلا ةضور صيخلت ناونعب

 دصتقملا ىلع هقيلعت 5 نيميثعلا ناميلس نب نحرلادبع جز هركذو

 ًاراصتخا «رظانلا ةضور» رصتخاو ىلعبلا تافنصمل هدرس يف لاقو دشرألا

 . اط وطح هتيأر ًادیج

 .د ةيبرعلل هتمجرت ىلع فرشأ )۹۳/٤( ناملکورب لراك يبرعلا بدألا خيرات رظنا )١(

 .يزاجح يمهف دومح
 )٢( لصفلا لخدملا :رظنا )۹٥٥۱/۲(.

 .۔٣۳۱ ص :رظنا (۳)

 دقو )۸٦٤/٢((. دشرألا دصقملل هقيقحت يف نيميثعلا نمحرلادبع روتكدلا كلذ ركذ )٤(
 يناطيربلا فحتملا ةخسن اهنأب يندافأف اهآر يتلا ةخسنلا هذه نع هتلأسو هب تلصت
 (15) مقرب ىرقلا مآ ةعماجب يملعلا ثحبلا زكرمب ةروصملاو )۷٥۰٠۱/۳۱۰۰( مقر
 .ةخسنلا هذه فصو يتأيسو ؛زکرملل اهب ءاج يذلا وهو لوصأ

۸ 
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 ' تافنصم مجعم هباتك يف يقيرطلا ميهاربإ نب هللادبع روتكدلا هركذو تک
 ظ ش ک ةلباھ س

 , يتلا رداصملا فلؤملل باتكلا ةبسن توبث ىلع لدي :ثلاثلا رمألا

 | حرش ريبحتلا هباتك رداصم نمض يوادرما هذع دقف .باتکلا تركذ

 | يغلادبع ظفاحلا دلول ةضورلا رصتخ ةركذتلاو» :لاق ثيح ريرحتلا

 ٦ تا يبأ نبال ًاضيأ اهرصتخمو «يسدقملا

 ام ةحصو فلؤملل باتكلا ةبسن توبث ىلع لدي امم :عبارلا رمألا

 رمألا يف كلذ قبس امك ىلوألا ةقرولاو ,ناونعلا ةحفص يف خسانلا هنود

 نم سيل '"؟ينارحلا ىبحي نب دم نب دمحم وهو لصألا خسان نأ - لوألا

 هل نأ ىلإ راشأو (۳۰۷/۳) ةلبانحلا تافنصم مجعم هباتك يف يقيرطلا روتكدلا هركذ )١(
 ىرقلا ما ةعماجب ثحبلا زكرم يف روصلا (4091) مقرب نوتسنرب ةعماج يف ةخسن

 ٦٦( ص) ثحبلا زكرم يف هقفلا لوصأ سرهف ةعلاطم دعب ینکلو )۱٦۸( مقرب
 لوصأ يف نازيملا وأ ةضورلا :يقيرطلا .د هيلإ راشأ يذلا باتكلا مسا نأ هيف تدجو
 زوكذملا باتكلا ىلع تعلطاو ھ٦٦٣ ةنس یفوتلا يسدقملا ةمادق نبال هقفلا

 رظانلا ةضور باتك نم ةخسن هنأ يل نيبتو ةنراقم رظانلا ةضور نيبو هنيب تيرجأو
 امن اذه ىلعو حتفلا يبأ نبال رظانلا ةضور صيخلت نم ةخسن سيلو ةمادق نبال

 .رمألا هيلع سبتلا دق ثيح قيقد ريغ يقيرطلا روتكدلا هركذ
 )٢( ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا )١١/١(.

 ينارحلا دمحم نب ركب يبأ نب رصن نب ركب يبأ نب دمحم نب یجب نب دما نب دمحم وه (۳)

 يضاق خأ نبا وه لاقو «نامزلا ثداوح هخيرات يف يرزجلا نبا هل مجرت :يلبنحلا
 م۷۳۰ ةئس ةجح ا يذ نم نيرشعلاو عباسلا يف يفوت «ينارحلا نيدلا فرش ةاضقلا

 .نيعبرألا غلبي ملو ةفارقلاب نفُدو
 )۲٦٦( ةقرو يرزجلل هئانبأ نم نايعألاو رباكألا تایفوو هئابنأو نامزلا ثداوح :رظنا

 .دوعس كلما ةعماج تاطوطخلا مسق يف ١٠١١( ف) مقر ةيطخلا ةخسنلا نم
۲۹ 



 ماع وهف ملعلاب ةروهشم ةیلبنح ةرسأ نمو ءاملعلا نم وه امثإو نيقارولا

 ىنغلادبع نيدلا فرش همعو ًاضيأ ملاع ۷" ےس نب دمحأ هوبأو

 .""ًاضيأ ملاع نارح يضاق رصن نب هللادبع هدج وباو ملاع '''ينارحلا

 .دجن ءاملع نم ملاع «أ» ةخسن خسانو

 ةيطخلا خسنلا فصو :يناثلا بلطملا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد ةصاخلاو ةماعلا تابتكملا يف ثحب دعب
 بتكلا راد ةبتكم اهنمو ةكلمملا جراخ ةمهملا تابتكملا يف ثحبلا دعبو

 ايروس يف دسألا ةبتكمو ايكرتب ةیناملسلا ةبتكملاو «ةيرهزألا ةبتكملاو ةيرصملا
 :يهو ةيطخ خسن عبرأ باتكلا اذهل تدجو نيصتخملا ملعلا لهأ لاؤسو

 :ىلوألا ةخسنلا

 :يتآلاك اهفصوو لصألا ةخسنب اه تزمرو

 ةلبانحلا ءاملع رظنا "ھ٦۷۰ ةنس يفوت ؛ینارح ا رصن نب دمحم نب ىبحي نب دمحأ وه )١(

 ۱۷١۱.. ةجرتلا مقر (١؟١ ص)

 يبا نب رصن نب هللادبع نارح يضاق نب دمحم نب ىيحي نب ينغلادبع نيدلا فرش وه )۲(

 هلم عمس «ةيرصملا رايدلاب ةاضقلا يضاق ھ٦٦ ةنس دلو .يلبنحلا ينارحلا ركب

 .ةفارقلاب نفذو ھ۷۰۹ ةنس يفوت قلخلا نسح مراکلا ريثك ةريسلا روكشم ناكو ةبلطلا

 مجارت نع باقنلا عفر )۳۸۱/٤( دمحألا جهنملا (708 /۲) ةلبانحلا تاقبط ليذ :رظنا

 .11/ا/4 ةمجرتلا مقر ۲٢٢( ص) ةلبانحلا ءاملع (۲۹۳ ص) باحصألا

 يضاق ركب وبأ هيقفلا ئرقم ا يلبن ا ينارحلا ركب يبأ نب دمحم نب رصن نب هللادبع وه (۳)

 ناكو «يهوقريألا هنع ىور «طساو ىلإ لحرو دادغبب هقفت ھ٥١٥٤ ةنس دلو .نارح

 .نارحم ه7 4 ةنس يفوت ةنایدلاب ًاروهشم

 تارذش ء(٤٦ /۲) دشرألا دصقملا ء(۱۷۱/۲) ةلبان ا تاقبط ليذ :يف ةمحرت هل

 ١١١(. /ه) بهذلا



 يف «رظانملا ةنجو رظانلا ةضور صيخلت» :ناونعلا ةحفص ىلع بیک 00

 يبأ نبا اهصخ .لبنح نب دمحأ ہللادبع يبأ مامإلا بهذم ىلع هقفلا لوصأ ا

 .ىلعيلا حتفلا

 ۱ نب رصن نب ركب يبأ نب دمحم نب ىيحي نب دمحأ نب دمحم «خسانلا مسا
: 032 
 .'”ينارحلا --

 ةئامعبسو سخ ةئس ةدعقلا يذ نم لوألا رشعلا :خسنلا خيرات

20 (A۷۰ (ہ 

 ةقاطلا بسح ةلباقم غلب ةخسنلا رخآ يف خسانلا بتك :ةلباقملا

 «ةلباقم غلب» طوطخملا یناج ىلع ةددعتم عضاوم يف بتك امك «ناكمإلاو

 ءنايب ةملك هقوفو ةيشاحلا يف باوصلا. بتك اطخلا ححصي نأ دارأ اذإو

 ةيشاحلا يف هايإ ًاعضاوو قحللا ةمالعب هيلإ ًاربشم طقسلا خسانلا كردتساو

 .(حصر) هقوف بتكو

 ةقرو ۱۱۹ :قاروألا ددع

 .ةحفصلا يف رطس ٠١ :رطسألا ددع

 .۸ :رطسلا يف تاملكلا ددع

 .ديج خسن :طخلا عون

 .ةماث ةخسنلا هذه :ةخسنلل ماعلا فصورلا

 .هتجرت تقبس )١(

 .تاونس عبرأب فلؤملا ةافو لبق تخسُن ةخسنلا هذه )٢(

 ۲٦



 ملاعلا مامإلا خيشلا لاق نيعتسن هبو ميحرلا نمر لا هللا مسب» :اهوأ»

 لضفلا يبأ نبا حتفلا يبأ نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش ةمالعلا
 ...ىلعبلا

 ملاعلا فيلات هقفلا لوصا يف ةضورلا باتك تارق ال ينإف :دعب امأ
 .«يسدقملا ةمادق نب دمحأ نب هللادبع دمحم يبأ نيدلا قفوم ينابرلا

 «بيرغلا ىلع مئالملاو ةمئالملا ىلع ةرثؤملا ةلعلا حج رتو» :اهرخآ

 يناطيربلا فحتم ا يف ةیطخ ةخسن هنم دجوت :ةخسنلا دوجو ناكم

 مآ ةعماج يف يملعلا ثحبلا زكرم يف ةروص اهنمو )741/51٠١(« مقرب

 .هقفلا لوصأ )٦٦( مقرب ىرقلا

 :يتآلاك اهفصوو «أ» فرحب اھ تزمر

 نيدلا قفوم خيشلل ةضورلا رصتخم باتك» :ناونعلا ةحفص ىلع بتك
 هللادبع وبأ نيدلا سمش ةمألعلا مِلاعلا مامإلا فيلات يسدقملا ةمادق نبا

 .«نيملاعلا بر اي نيمآ همركو

 دمحم نب ميهاربإ نب دمح نب روصنم نب زيزعلادبع نب نامثع :خسانلا
 ۔'"يلبنحل ا يميمتلا يرصانلا نيسح نبا

 نب دمحم نب دم نب ميهاربإ نب دمح نب روصنم نب زیزعلادبع نب نامثع خيشلا وه ()
 = ةنس دلو «يلبنحلا يدجنلا يميمتلا يورمعلا يرصانلا هجر لآ نم ينيسحلا نيسح

۲۲ 
# 



 .ه٠156١ ةنس رفص رهش :خسنلا خيرات 20

 .ةحفص ٠٥ :قاروألا قرع ---

 .ةحفصلا يف رطس ۲۳ :رطسألا ددع

 1 .ديج ةعقر :طخلا عون

 .دجنب ةصاخ ةبتكم يف دجوت :ةخسنلا ناكم

 ماسقأب امنإو ةيقطنملا ةمدقملاب ةخسنلا ادبت مل :ةخسنلل ماعلا فصولا

 «ميرك اي نعأو رّسي يبر ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :اهوأ فيلكتلا ماكحأ

 | ءاهيلإ نيدفاولاو ريدس ءاملع ىلع أرق ؛دجن يف ريدس ةطوح برق ةعرفلا يف ھ١١۱۲ =

 | نم «ريبزلاو ةرصبلاو دادغبو ةنيدملاو ةكمو ضايرلاو ءارقش ىلإ ملعلا بلط يف لحرو

 | نب نسح نب نمرلادبع خيشلاو «نيّصحلا ہللادبع نب زيزعلادبع خيشلا :هخئاشم زربأ
 | هقفلاو رعشلاو بدألاب ةفرعم هل «مولس نب دمحم خيشلاو «باهولادبع نب دمحم

 ںیدس يف ءاضقلا ىلوت مث لجالج يف ًأیضاق هللادبع نب يكرت مامإلا هنّيع «لوصألاو

 ' نب نامثع خرؤملا هذيمالت رهشأ نمو «هنع ذخألل ةبلطلا هيلع دفو ؛لئاح يف رافقو

 ' خيش نأ معازلا ىلع غمادلا درلا»و «ديحوتلإ حرش يف دیمح ا حتف» هتافنصم نم ءرشب

 ' «ةمألا رک نم ىلع درلا يف ةمغلا فشك» باتك هيلإ بسلو «غئاز ةيميت نبا مالسإلا

 ' هامس باتك يف خيشلا لآ نسح نب نمحرلادبع نب فيطللادبع خيشلا هيلع در دقو
 ' هل مجرت نم ضعب نكلو «مامإلا خيشلا ىلع بذك نم ىلع درلا يف مالظلا حابصم»

 ھ۱۲۸۲ ةنس ريدس ةطوح يف ¬ ہللا همحر - يفوت ءهيلإ باتكلا اذه ةبسن يف ككش

 ثداوحلا ضعب خيرات ء(٦۲۳-١/٣۲۳) دت خيرات ين دجملا ناونع :يف ةمجرت هل

 نع نيرظانلا ةضور ء(۱۲۸ص) ىسيع نبال نايعألا ضعب ةافوو دجن يف ةعقاولا
 نورق ةتس لالخ دهن ءاملع ((۸۷/۲-۹۱) نيئسلا ثداوحو دجن ءاملع رثآم

 , مجعم 607١5 /؟) ةلباولا بحسلا باتك ىلع نيميثعلا .د قيلعتو ةيشاح ء(۹۹۳/۳)
 ۔(٣۱۳۔-١٣٣ )٦/ ةلبانحلا تافنصم

۲ 



 يبأ نب دمحم هللادبع وبأ نیدلا سمش ةمآلعلا ماعلا مامإلا خيشلا لاق

 بودنمو بجاو :ةسخ فيلكتلا ماكحأ ماسقأ - هللا همحر - ىلبتحلا حتفلا

 .«روظحمو هوركمو حابمو

 «بيرغلا ىلع مئالملاو «ةمئالملا ىلع ةرثؤملا ةلعلا حيجرتوا :اهرخآ

 .«ملعأ ىلاعتو هناحبس ہللاو نظلا بيلغت يف ىوقأ هنأل ءةيهبشلا ىلع ةبسانملاو

 نم ريثكلا اهنم فذح ثيح «لصألا ةخسنل ةبسنلاب ةرصتخم يهو

 .ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألا

 :ةثلاثلا ةخسنلا

 :يتآلاك اهفصوو «ب» فرحب ال تزمر

 غاعلا مامإلا خیشلل ةضورلا رصتخ باتك» ناونعلا ةحفص ىلع بتك

 وبأ نيدلا سمش ةمآلعلا مامإلا خيشلا فيلات يسدقملا نيدلا قفوم ةمألعلا

 .«نيمآ راربألا ةمحر ىلاعت ہللا همحر يلبنحلا حتفلا يبأ نب دمحم ہللادبع

 خيشلا ذيمالت دحأ هنأ ودبي نكلو همسا اهيلع نودي مل :خسانلا

 ةبوجأ طخلا سفنبو باتكلاب قحلا ثيح '''رشبلا نمحرلادبع نب زيزعلادبع

 ضايرلا ةنيدمب دلو ءرشب لآ نسح نب رصان نب نمحرلادبع نب زيزعلادبع خيشلا وه )١(
 ناكو دومحم نب دمحم خيشلا ىلع ملعلا أرقو نآرقلا أرقو اهب أشنو ھ١۱۲۷ ةنس

 مث ھ۱۳۲۷ ةئس ةديرب ةئیدم ءاضق - هللا ہمحر - زيزعلادبع كلملا هالو ءأميرك ًاداوج

 ھ۷٣۱۳ ةئس ضايرلا ةنیدم ءاضق ىلإ هلقن مث ھ۱۳۳۹ ةنس ءاسحألا ءاضق ىلإ هلقن

 .ه109١ ةنس ضايرلاب هللا همحر ینوتو

 .(٢۲۲ص) دجن ءاملع ريهاشم :رظنا

۳٤ 
& 



 زیزعلادبع خيشلا انخيشل ةبوجألا هذه بلاغ لاقف خسانلا اهل نونع ةيهقف

 .رشبلا نمحر لادبع نبا ---

 ھ۱۳ ۲۸/۱۰/۱۱ :خسنلا خیرات

 يف دجوي نكلو تلبوق ةخسنلا هذه نأ خسانلا حّرصي مل :ةلباقلا

 .تاحیحصتو تاکاردتسا ةددعتم عضاوم

 .ةحفص 4٠ :قاروألا ددع

 .ةحفصلا يف رطس ۲۸ :رطسألا ددع

 ٠.٠١ :رطسلا يف تاملكلا ددع

 .ديج ةعقر :طخلا عون

 .دجن يف ةصاخ ةبتکم يف دجوت :ةخسنلا ناكم

 ماسقأب امنإو ةيقطنملا ةمدقملاب ةخسنلا ادبت مل :ةخسنلل ماعلا فصولا

 .فيلكتلا ماكحأ

 دمحم ہللادبع وبأ نيدلا سمش ةمألعلا ماعلا مامإلا خيشلا لاق» :اهوأ

 .«...ةسمخ فيلكتلا ماكحأ ماسقأ هللا همحر يلبنحلا حتفلا يبأ نبا

 بيرغلا ىلع مئالملاو ةمئاللملا ىلع ةرثؤملا ةلعلا حيجرتو :اهرخآ

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو نظلا بیلغت يف ىوقأ هنأل ةيهبشلا ىلع ةبسانملاو

 نم ريثكلا اهنم فرح ثيح لصألا ةخسنل ةبسنلاب ةرصتخم يهو
 .ةريبك ةبسنب «ع» و «أ» يتخسن عم قفتت يهو ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألا

0 



 :ةعبارلا ةخسنلا

 .«ع» فرح امل تزمر

 يلبنحلا يلعبلا حتفلا يبأ نب دمحم ماعلا مامإلا فيلات يسدقملا ةمادق نبا
 .«نيملاعلا بر اي نيمآ همّركو هنع ہللا يضرو ىلاعت هللا ههر

 خيشلا ذيمالت دحأ هنأ ودبي نكلو «همسا اهيلع نّودي مل :خسانلا

 طوطخملا نم ةحفص رخآ يف بتك ثيح «'''يرقنعلا زيزعلادبع نب هللادبع

 .يرقنعلا زیزعلادبع نب هللادبع انخيش ىلع ةلباقم غلب

 هذه نأ ودبي نكلو «خسنلا خيرات خسانلا نودي م :خسنلا خيرات

 ھ۱۳۷۰ ىلإ ھ١٣۱۳ نم ةرتفلا يف «ب» ةخسن دعب تبتك ةخسنلا

 هذه خسانلا نّودو ىرخأ ةخسن یلع تلبوق ةخسنلا هذه :ةلباقملا

 زيزعلادبع نب هللادبع انخيش ىلع ةلباقم غلب» لاقف ةحفص رخآ يف ةلباقملا

 .«يرقنعلا

 ةنس دجنب مشولا ىرق نم ءادمرث يف دلو .يرقنعلا زیزعلادبع نب هللادبع خيشلا وه )١(
 مث ءادمرث يف ةيبرعلاو ةيئيدلا مولعلا ئدابم يقلت يف عرش مث نآرقلا ظفح هه

 لآ فيطللادبع نب ہللادبع خيشلا مهنمو اهئاملع نم ددع نع ذخاو ضايرلا ىلإ لقتنا

 ةنس يفو «سراف نب دمحم نب دم خيشلاو دومح نب ميهاربإ نب دمحم خيشلاو ؛خیشلا

 موقي ءاضقلاب هلاغتشا بناج ىلإ ناكو ريدس يف ًایضاق زيزعلادبع كلملا هنّيع ھ٦

 نم «ملعلا ةبلط نم نیئالثو ةتس ءاهز هيدي ىلع جّرختو ملعلا رشنو سيردتلاب
 .ھ۱۳۷۳ ةنس يفوت .عبرملا ضورلا ىلع ةيشاح هتافنصم

 ۲٤٢(. ص) دجن ءاملع ريهاشم :رظنا

٦1 
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 «غلب» ةملك طوطخملا يناج ىلع ةددعتم عضاوم يف خسانلا نّودو ےس

 بتک كردتسي وأ ححصي نأ خسانلا دارأ اذإو «ةلباقملل زمرت يهو 5

 .«حص» ةملك بتكو ةيشاحلا يف باوصلا

 0 .ةحفص ۸ :قاروألا ددع

 .ةحفصلا يف رطس ۲٢ :رطسألا ددع

 ١٠١. :رطسلا يف تاملكلا ددع

 .ديج ةعقر :طخلا عون

 اهنم ةروصب اندوز دقو ءدجن يف ةصاخ ةبتکم يف دجوت :ةخسللا ناكم

 نب ديلولا روتکدلا خيشلا ةليضف «ب»و «أ» نيتقباسلا نیتخسنلا نمو

 هلامعأ نيزاوم يف كلذ لعجو ًاریخ هللا ہازجف نايرف لآ نمرلادبع

 ماسقأب امناو ةيقطنملا ةمدقملاب ةخسنلا ادبت مل :ةخسنلل ماعلا فصولا

 .فيلكتلا ماكحأ

 دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش ةمألعلا ملاعلا مامإلا خيشلا لاق» :اهوأ

 .«ةسمخ فيلكتلا ماكحأ ماسقأ هللا همحر يلبنحلا حتفلا يبأ نبا

 بيرغلا ىلع مئالملاو ةمئاللا ىلع ةرثؤملا ةّلعلا حيجرتو» :اهرخآ

 .«ملعأ ىلاعتو هناحبس ہللاو نظلا ةبلغ يف ىوقأ هنأل ةيهبشلا ىلع ةبسانملاو

 نم ريثكلا اهنم فذُح ثيح لصألا ةخسنل ةبسنلاب ةرصتخم يهو شک

 لمتحیو ةريبك ةہسلب «ب»و «أ» یتخسن عم قفتت يهو ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألا

 .ةدحاو ةخسن نع بتك دق اهنم ًالك نأ

۷ 





-١ 

-۲ 

 و

 .«ع» ةخسن نم ىلوألا ةقرولل ةروص ٠-

 ء4 » ةخسن نم ةقرو رخآل ةروص -۱

 باتكلل ةيطخلا ختسلا نم جڈامٹ

 :يلي ام لمشتو

 .لصألا ةخسن نم ناونعلا ةحفصل ةروص

 .لصألا ةخسن نم.ىلوألا ةقرولل ةروص

 .لصألا ةخسن نم ةقرو رخآل ةروص

 .«أ» ةخسن نم ناونعلا ةحفصل ةروص

 .«أ» ةخسن نم ىلوألا ةقرولل ةروص

 .«أ» ةخسن نم ةقرو رخآل ةروص

 .«ب» ةخسن نم ىلوألا ةقرولل ةروص

 .«ب» ةخسن نم ةقرو رخآل ةروص

 .«ع» ةخسن نم ناونعلا ةحفصل ةروص





 ؛لصألا ةخست نم ناونعلا 2 .٠ , ةروص 000

 راپا ارد دا شور 7 1

 ےن و 7 .

 تر وک لج
 1 ویردی

 نأن ولا فاهش سوا لایا يتلا نكذ
 1 ایز وا 5 پہ

 ا نوط او

 وا e الا نارلكر
 سب تپ | درا ولا رم انب 7
 7 ل رش



 :لصألا ةخسن نم ىلوألا ةقرولل ةروص

 8 مساج ہر تنا ١ ےل

 جو ما ےس 9

 ميلاف مالا انفال ۳ك رانا روس

 ا ڈان رادع EI ندی ا

 ل اپا ة6 م هایش رال
 ا ونا و ںیم د لو ۱

  NEزا ا فيجا نود 7۲
TATE ور 1 

  ۱تاو اال اجرا ا ا ام 8

 بیر "ږدم رنو لک

 لصا لتا قا ظایافما
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 دووم ای ر ر خود صاع



 ای 2 1 7

 :لصألا ةخسن نم + 3 ةريخألا ةقرولل ةروص

 باک

 ع
 وار ا :

7۲ 1 6 
 رنا

 زا ا
۸ 

 ںی 2
 کن -

1 

 2 اسلاك

 ےک 7 تک



 « أر ةخسن نم ناونعلا ةحفصٹ ةروص

 كبك لل طر ورا ص سباك
 کف )دریو برا قل ا الا ةولاي وس درر( !كمهارك ےن یم

 و ہربا دعم لب دعبل



 « آر ةخسن نم ىلوألا ةقرولل ةروص ےب.

 نکا ی عارف ب مالو هدا مک سہل
 وبر اربع سلا دس دالحلا ماعلا منالا خیال ا
 كرانة اور امریت و ک۶ دعت اعل درجو اب بلاشر لت و درد واو ورزمو بجاو يزيل الحا مالكا مات اعز لہ
 تاب اورا ماع بماوارفییظار امر م اوتو
 مطا د سوه یتخ ربو هنب او ریال وهو رح
 معما تا لاو هولا رتن بجاولاو حلس صفة الصلا ناوک اس الوعر ر االام وهج ابعت مرہ
 رد ہر اے انكيازاضع وم )شما ت

7 

 تقی چہ بر ہوس سہیل
 نق زو اتو ميسوتلا زجز)كئ)كلاو سوهو علا
 ہک ديانا ديسا عمرا بحاولاطا اذا حل سوح بوصول
 ىلا سيئابإ متن بالا بحاولاميالام ]تصفق صاع تما

 لایخاب قلعت ا او بوو فمر ادق باكل 2 یاو تیل اک
 حا تيلتحلا ذا ]ص بجار ةالصلل ةر ار طلاكمبعلا
 لعب زطالاو تيرم اةلعب نيم ا(عماتيرح ةاكزج ترسو ا نجام
 د و نکلا رتل الص ٤راز جو هوا
 ردا ویلا چ وکرل اے مدت العل كد درر عی تبال دلم اولا
 عضائلاوو'اطكاوبا عءاتخاو بت ةدوالاف ب لول اعدل
 لع لا اعرلا للا زل او يدنا نالا لا تصاو يع
 اص هني تحرم ڈ کیدالی کاج علا عمو
 ۔نرئگ او مکر رس اقع الو باو ه)عنغ وشام ور سلا
 تذاع نحو ماا ٹلافلام نقلا يوم اد بوك ویر کلاو وم

٤ 



 ( 1 ) ةخسن نم ةقرو رخآل ةروص

 ولاة لعلادجج قة قا یو اف علاقہ اخ لص ا لوما مرارا ااننع دريك عليلرب نإ عاوعجا
 یک تے



 . اييرلا و فوم جمالعلارلاعنا مامالا مكَللہمورِإ لام بے
 ٠ نيدللا سه عمور وبا مامإلا مثلا ثيل ان دوم ٠

 ےانلا قر لير سا دعب ا
 ہد رر يلج ا

 _د رار
 ا

1 
 جلا نكرلارملا . 9
 ا اوفا لیک هس ۱ ديوتا ادل رع“ ةمالعلام ل اعلام امالا چیگل لاگ
 ےبوضک والورکو عاییو بذوشیمد بجو مش ف يلكسلا ماححاماسن

 ہک نيام زيد مرات تاجبامزیقو کت لع باغ لابد ونام يجاولا
 تالا تو صداع دحا فوتسال نيكي ادرادحال +بجاولا وص ضفلاو اهيل
 مقار رف حي بس ےک وج عطقب ا عد اوع قف کاش عرئلا يب اکو
 . ١ بجو لاو لصف الملا دارا و جاو هسا د دکر ي يماسيالا مرتو
 نم صخر تگ بجار مسیفرصوصحت ماضي مبل نیععلاےتنب

 ملا عم ب حولا نعم اکل ولات کد ةلزتعملا ت رکا و کنار یخ
 رکیاو عسویو لڑا تولا تاکو الا معا بجإولاو لمف
 - رخ اذ صف بوجرلا شئاٹب !ولاٹر عيسوتلاتفيلحو ا پںیمدرٹرآک

 و ايصاع ترحل فيصل ميانتا ت اف عسوم ا بجاولا
 ريب انكلا و ديلادويدقلا ا" ليكم رو! سيلامإ ار یسک ہی زو حلولا خالا
 بجار وک الملل عر اهطل اكديعلاراجخ اب ول عج انملاو وجو زم ت الذ

 .. ملعب رم ا اع ماتم ياكم ةقيمواميئجارتحا هللا للسن
 اهنع كتر بي كل لحال كندر مولات د ابتش رھ لعب خالو تور
 د ولاد عوكل ا یب يطلاكدو دم دیت ازار بج اولا |[ ىؤ
 ي اقلالاقو یاش اوبا فر اتخاو بزم حا زل ا بجاولا 2اے از زر

 لعل ااعرلا ۃطللا قبو زاد بو رنا یخ اگل امف لا بخار عج

 انب لاچار رم کرت ثیححم مد کتب شا وهام عرشلا 84 دو
 نوک کک لرو مام بهدنم او کک باغ بای لعن ام وعلو
 وم يربو ملعف و هسا نذ اما رو خابما گز اکر تلا !رومام

 ب ركلاو ؛غوشلاںیوھو معنمالو 3 رلعأت مزب
 ج



 :« بر ةخسن نم ةريخألا ةقرولل ةروص

 ماعد ئا ای ام صو ضلع دناكا چ میلا روا لواط نک دذ عشمو جرم اتلازع
 ا ٹوک یز لصاطالا | وسْٰسالصإاخرحِا ضا او عرف 7 صرع اد حازآ اواطمحاو ھو نح و اتاٹاھحاوا را الامر اھ مارا 1 ياما ودا اراص ںی لی رو يي نسو ام را اضقيال ا ةيسل اھ |سايقْل يلع

 راز رج رحلوا تیم اوم تن 070
 ريلعومرحالاو صا ل ا ا ایف

 زلنا ءو و دای عار سا راقم ا یو یو ا ر الإ وف  ةرلاو دلا نيب 7 ۱ يعد نااار مکا ئازکو لوڈ سی اد يب نع ت 9 وک
 اتذارغب ا 7 ید شے 9 1 زه ٍقراسكأ !بشانلا مكذرق اص

 3 ها ذرو ةا چ ااو ان لباد موت نکا تعج لڑکا كي باكو

 کک ص ةر دم + حكت دد خن 8

 عاشلل يق اتا صامل ثددارلا ثم ہو قابلا عات اشارت عام ماس

 الو لیلا عت ادار ایک ا ںی ہلکا

 ا ا یی ااغ : ےہ مس و رام مانو ع سان او بهل لا لع مالا 2یت رتن ديبالا ٣
 يوا ا 0907 1 + 1 ر EEE ارنا یل

 ٠ مالا ضازامأ اروا عزلام للعلا برسر 520007 3
fماع 0َ 9 97 4 2 ترک اد ما یم ا ا یوا اطا  

 E فو ےک El soi i a جس ومص ح نمزج دمج جوس جم جف ع جيون یر شش + تن ع نكت

 ف و تحت ھچک ناقل اقتضت وسو وقح تح عت وہ ےک ے اع 3

 ہہ وج جر ا ل





 :( ع) ةخسن نم ىلوألا ةقرولل ةروص

 جب نکال ن عاد رسب بص م 2 ىل
 روس ایوب نيل ارسم ڈنالعلا تپ لالا
"0012 
 7 عابد بسر دسر

 بہر تر

 رپ بت 227
 یلابو ميسوم در تچ اعم كل ار عمر قيطمولا ٹال
 ےن اف حملا بیول اززےصفبومرلا ضف اميره
 د بدلا بلا شيلا راسن صاع كيك مث مق برش 5
 هر ل اڑا خدام ساکت لكلا لاسملاملا
 لسع مط ورڈ ررر ملام اولاد یمل ت رشف! تلعب ا یاو

 فوم امد كم اهم يرجو ع مليعرا الم ا عفا تطلطغا اذا
 اہ اپن کلام اوما موت اوم اشد ا لوب الا

 ع وک ام عیش اك دوركم بقال ىزلا بحال
 ہا جام او بدل ةدازلان بصب فاع دوز اذا د یار

 ےب ودنلاو بودنم اف املا گبجاو ویک ی طال لاو

 كنه نكن کپ فيم الم ومان ع راز رهو زعقلاواعرلاذغللا

 باع الو بوس لمف جابو ضر رہ اکہ اسرع وم یک
 تلاثلامسفلا دہومامہت ہنوکم اور رام ورواد کرم ىف
 ملعان مذ زت فرش لمن لا س ا ت داماو دعو ع اسم ا

 کار



 ام مالم ا ماو برام ريم ا خلع

 AS و اد ما اق لاک ہر طر ر رک ام وعد تے رک ارك عا انكر SN یر



 باتکلا قيقحت يف يجهنم :ثلاثلا بلطملا

 :ةيطخلا خسنلا ةلباقمو باتكلا صن طبض :ًالوأ
 ىلإ ةراشإ نود ثيدحلا يئالمإلا مسرلا باتكلا مسر يف عبتا ١-

 لمهأ يتلا تاملكلا ماجعإ كلذكو خسانلا اهيف عقو يتلا ةيئالمإلا ءاطخألا

 .ىنعملا يف فالتخا هيلع بترت نأ الإ كلذ ىلع هيبنتلا نود اهماجعإ خسانلا

 ةحصلا نم هجو هل ناك اذإ هب ساسملا مدعو باتكلا صن تابثإ -؟

 يف باوصلا تبثأ ينإف هئطخب تمزج اذإ امأ لصألا ةخسن يف درو امك

 لصألا ةخسن يف ام ىلع شماملا يف هبنأو [ ] اذكه نیفوقعم نیب بلصلا

 ةيطخلا خسنلا يف هدجأ مل نإف بيوصتلا يف اهيلع تدنتسا يتلا ةخسنلاو

 .ةمادق نبال رظانلا ةضور باتك وهو هنع لقن يذلا ردصملاب ئدتباف

 ال ةدايز قايسلا ىضتقا وأ ةرابع وأ ةملك طقس لصألا يف ناك اذإ ٣-

 [ 21 اذكه نیفوقعم نيب بلصلا يف ةدايزلا تبثأ یننإف اهب الإ مالكلا متي

 اهدحأ نم وأ ةيطخلا خسنلا نم ةدايزلا هذه ردصم نع شمام ا يف هّبنأو

 وهو فلؤملا هنع لقن يذلا ردصملا ىلع ليحأ اهنم يأ ين دجوي مل اذإو

 .ةمادق نبال رظانلا ةضور

 ةرابع وأ ةملك يف قرفلا ناكأ ءاوس خسنلا قورف شماهملا يف تبثأ -4

 .شماوه لا ليلقت لجأ نم كلذو ةليوط ةرابع شماهلا يف تبثأ دقو ةلماك

 «ع»و «ب»و «أ» ثالثلا خسنلا يف ترصتخا يتلا عضاوملا ٥-

 هتياهنو راصتخالا ةيادب شمالا يف ددحأ مل ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا ةصاخبو

 .خسنلا نيب قورف يأل هيف رشأ مو هرركتل ًارظن
o۲ 

RR وا وک ا ست e E e 



 :صنلا قيقحت يف يجهنم :ايناك س

 .ةروسلا مساو ةيآلا مقر ركذب ةينآرقلا تايآلا ميقرت - ١

 يف ةدوجوملا ثيداحألا .يف-رصتقا .:راثآلاو ثيداحألا جيرخت .-5" .-ل

 هجرخو نيحيحصلا يف ثيدحلا نكي مل نإف طقف امهيلع نیحیحصلا ..
 «كلذب تيفتكا أطوملا يف كلام وأ دنسملا يف دمحأ مامإلا وأ ننسلا باحصأ

 .ةحفصلا مقرو ثيدحلا مقرو بابلاو باتكلا مسا ركذب جيرختلا نوكيو

 هوزعب تيفتكا هلئاق ًافورعم تیبلا ناك اذإ :ةيرعشلا تايبألا وزع ٣-

 يذلا ردصملا تركذ كلذك نكي مل نإف دوجوم ناويد هل ناك نإ هناويد ىلإ .

 ۱ .تيبلا هيف دجوي

 لمشتو «باتكلا يف ةدراولا مالعألل مجرتأ :مالعألل ةمجرتلا -4

 .هتافو خيراتو هب زيمت ام زربأو يهقفلا هبهذمو مجرتملا مسا ةمجرتلا

 :يهو قيثوتلا نم عاونأ ةثالث لمشيو :قيثوتلا ٥-

 لئاسملل كلذ نوكيو «يعوضوملا قيثوتلاب فرعيو :لئاسملا قيثوت -أ
 طبر متي يكل ةلبانحلا بتك رهشأ يف ةلأسملا ثحب نكامأ ركذب ةيسيئرلا

 ىرخألا بهاذملا بتك ركذأ ًانايحأو بهذملا بتك نم هريغب باتكلا

 .ةیفنح ا مث ةيكلاملا مث ةيعفاشلا بتكب ًائدتبم

 باتكلا يف فلؤملا اهدروي ىتلا ءارآلا لاوقألاب دارملا :لاوقألا قيثوت -ب

 وأ بهذمل ًابوسنم لوقلا ناك اذإف ءاهبسني مل وأ دحأ ىلإ اهبسن ءاوس
 مهبتك يف كلذ دجأ مل نإف ةفئاطلا وأ بهذملا بتك نم هتقثو ةفئاط

 صخشل ًابوسنم لوقلا ناک! نإو فلؤلا ردصم ركذ ىلع تصرح
 تو



 «هنع تلقن يتلا بتكلا نم هتقثو هبتك يف هدجأ مل ناف ءهبتک نم هتقثو

 .هبسن نمع ثحبأ ينإف بوسنم ريغ لوقلا ناك اذإ امأ

 وأ ظفللاب فلؤملا اهلقني يتلا صوصنلا اهب دارملاو :لوقنلا قيثوت -ج

 يتمالع نيب هتعضو هصنب لقنلا ناك اذإف ءاملعلا نم هريغ نع ىنعملاب
 الف ىنعملاب لقنلا ناك اذإو «هردصم ركذأو ( » اذكه صيصنت

 .شماحلا يف هردصم ىلإ ريشأ امإو صيصنت يتمالع نيب هعضأ

 :ةيتآلا رومألا لمشيو باتكلا ىلع قيلعتلا يف يجهنم :اثلاث
 .دودحلاو تاحلطصملاب فیرعتلا ١-

 .ةبيرغلا تادرفملا حرش -۲

 وأ ةرابعلا طيسبتب كلذو ةضماغلا تارابعلاو لئاسملا ضعب حیضوت-٣۳

 بتك ةصاخبو ةيلوصألا رداصملا ضعبب ثنعتسا دقو ةلثمألا ركذ

 بتک نم اهريغو يقوطلل ةضورلا رصتخ حرشو رظانلا ةضورك ةلبانحلا

 .ةيعفاشلا وأ ةلبانحلا

 لاوقألا ركذو عازنلا لحم نايبب كلذو اهريرحتب تمق لئاسملا ضعب يف-٤

 ًانايحأو ًايونعم فالخلا ناك نإ فالخلا ةرمث نايب عم اهباحصأل ةبوسنم

 لاوقألا ركذ ىلع ا

 لوصأو هقفلا لوصأ نيب ةكرتشملا لئاسملا ضعب ىلع قيلعتلاب تمق-ه

 .اهيف ةعامجلاو ةّئسلا لهأ بهذم تنّيبو نيدلا

 :لمشتو سراهفلا



 .تايآلا سرھف ١-

 .ثيداحألا سرهف -؟

 .راثآلا سرهف -۳

 .راعشألا سرهف -4

 .مالعألا سرهف -ه

 .عجارملاو رداصملا سرھف-٦

 .تاعوضوملا سرهف -ا/

 فلؤملا ةمجرت هيف تدروأ يذلا ديهمتلا اذه يف هركذ رسيت ام اذه

 ئراقلا باتكلا اذهب عفني نأ لجو زع هللا لأسأ «باتكلاب فيرعتلاو

 كلذ يلو هناحبس هنإ هققعو هخسانو هفلؤم هيلع رجأي نأو هيف علاطملاو

 .دمح انیبن ىلع ملسو هللا ىلصو هيلع رداقلاو

 ققحا

o2 
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Pyمےم م 4 پا سوك نس  

 قی خ ات ماہ ابن

 ثیآاک

 الا لا کلا یار يارد زی
 تجمع

 ھ۶۹ تمور

 رر
 ر م

 شپ سہ ةّساجب تیل ا ةليمرشع





 نر

 رور الا كما ےک

 هللادبع وہا نيدلا سمش ةمالعلا ماعلا مامإلا خیشلا لاق «نيعتسن هبو 20
 ىلع هلل دمح ا :هيلإ هللا نسحأ يلعبلا لضفلا يبآ نب حتفلا يبأ نب دمحم
 ةذقنم ةداهش هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «رازغلا همعن .

 نب رضم دلو لضفأ لوسرو ہدبع ًادمحم نأ دهشأو ءرانلا نم اهلئاق
 «ناسحإب مهيعباتو هجاوزأو هباحصأو هلآ ىلعو هيلع ہللا ىلص مرر

 .رارقلا راد هلحت نأ ىلإ ةمئاد ةالص :

 :دعب امأ

 ينابرلا ملاعلا فيلأت .هقفلا لوصأ يف ةضورلا باتك تأرق امل ينإف

 -“'يسدقملا ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللادبع دمحم يبأ نيدلا قفوم :

 «تاورسلا ىلإ مرحلا زّيح مهرايد تناك ؛ةيناندعلا نم ةميظع ةليبق :رازن نب رضم )١(

 ةكم ةسائر مهل تناكو ناندع ینب رئاس نم ؛زاجح اب ةبلغلاو ةرثكلا لهأ اوناكو 2.

 .سيقو فدنخ :ناميظع ناذخف مهعمجيو

 رمعل برعلا لئابق مجعم 3١(( ص) ربرعلا لئابق ةفرعم يف بهذلا كئابس :رظنا
 1 .(۱۱۰۷/۳) ةلاحك اضر

 ةنس دلو .يح اصلا يقشمدلا لصألا يسدقملا ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللادبع وه

 أرقو يملا نبا حتفلا ابأ مزالو دادغب ىلإ لحرو «مراكملا يبأو هدلاو نم عمس ھ١٦

 = لوصألاو هقفلاو ثيدحلا يف ًامامإ ناكو ؛عرب یتح لوصألاو فالخلاو بهذملا هيلع
١ ۳ 



 ٦ب

 مامإلا نع بهذملا لقنل هقيقحتو .هثحابم نسح تيأرو - هحور هللا سّدق
 «همجح ةرثك ینعنمو فراركت تببحأ .هباحصأو لبنح نب دمحأ هللادبع يبأ

 ام ىلع هنم راصتقالاو هصيخلت يف ىلاعت ہللا ترختساف ةّمها رغصو

 / نوكو هب عافتنالا ءاجر رصتخملا اذه يف هتصخلف .ہدصاقم لصحي

 ًاصلاخ كلذ لعجي ىلاعت هللاو ءهب لاغتشالا ةرثكو :هئايحإل ًاببس كلذ

 .ميرك داوج هنإف هاضر ىلإ ًابرقم .ههجول

(١) 

(۲٢) 

 "غلا . عضو هقفلاف

 نم «رمع يبأ نب نيدلا سمش خيشلا هيخأ نبا مهنم ريثك قلخ هيلع هقفت ءوحنلاو
 ««يناكلا» .«ينغملا» .«للعلا رصتخ» ««ردقلا باتك» .«داقتعالا ةعل» هتافنصم
 ھ٠ ةنس - هللا همحر - يفوت ««(رظانملا ةنجو رظانلا ةضور» ««ةدمعلا»» ««عنقملا»

 ١۵-۱۹ /۲) دشرألا دصقملا 177-١45(: /۲) ةلبان لا تاقبط ليذ :يف ةمجرت هل

 .(۸۸ )١/ بهذلا تارذش (50 0 ءالبنلا مالعأ ريس

 ,ةغللا عضو يف يأ

 ( لوقت امي امك ُدَقَفَت ام > ىلاعت هلوق هنمو حجارلا ىنعملا وه اذهو ًاقلطم مهفلا يأ

 ال يا ٤:٤ :ءارسإلا]  ْمُھَحيِيَسَت َنوُهَقَفَت ال ) :ىلاعت هلوقر ءمهفن ال يأ 4١[ :درمت
 هتدايسل نيدلا ملع ىلع بلغو ہل مهفلاو ءيشلاب ملعلا :هقفلا ليقو .نومهفت
 .ملعلا عاونأ رئاس ىلع هلضفو هفرشو

 .(5 7١ /۱۳) «هقف») ةدام برعلا ناسل رظنا

 .ضمغو قدام هقفلا :ليقو

 )1١١/1(. عمللا يف يزاريشلا لوقلا اذه راتخاو
 ق ١ ج) لوصح ا يف يزارلا نيدلا رخف ہراتخاو همالك نم ملکح ا ضرغ مهف :لیقو
 .ء+١1(

٤ & 



 «ةمرحلا»و «لحلا» ك ةيعرشلا لاعفألا ماكحأب ملعلا :ًافرعو --

ny0 «داسفلا»و «(ةحصل  

 «رسفم» الو (ثدحم) الو «ملكتم» ىلع '"'«هيقفلا» مسا قلطي الف

 .«يوحن» الو ےہ

 وحنب لاقو رظانلا ةضور يف ةمادق نبا هراتخا ًاحالطصا هقفلل لوألا فيرعتلا وه اذه )١(
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 .حضاولا يف ليقع نبا فيرعتلا اذه

 نبا هراتخا «لالدتسالاب ةيليصفتلا اهتلدآ نع ماكحألاب ملعلا هنإ» :يناثلا فيرعتلا

 .ةيعفاشلا رٹکاو یفوطلاو بجاحلا

 يضاق نباو حلفم نبا ہراتخاو «ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألا سفن هنإ» :ثلاثلا فيرعتلا

 ماكحألا سفن هنإ) :لاق ثيح يوادرملاو يفوطلا رصتخم حرش يف ينالقسعلاو لبجلا

 الف هقفلا ريغ هقفلاب ةفرعم ا وأ ملعلا ذإ ءاهب ملعلا الو اهتفرعم ال ةيعرفلا ةيعرشلا

 .«هدح يف اسنج نوكي ال ةيهاملا يف الخاد نوکی

 ةيعرشلا ماكحألا نم ةلمجب لصاحلا ملعلا» هنأب يدمآلا ہفّرع :عبارلا فيرعتلا

 .«لالدتسالاو رظنلاب ةيعورفلا

 يتلا ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألا لكب ملعلا» هنأب ةعيرشلا ردص هفّرع :سماخلا فيرعتلا

 طابنتسالا ةكلم عم اھتلدا نم اهيلع عامجإلا دقعنا یٹلاو اهب يحولا لوزن رهظ

 .«اهنم حیحصلا

 (۷ص) يفوطلل لیلبلا ؛254/1) رظانلا ةضور ء(۷/۱) ليقع نبال حضاولا :رظنا

 داوس ء(١/۱۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(١/۱۳۳) یفوطلل ةضورلا رصتخم حرش

 ریرحتلا حرش ريبحتلا ء((۱/٥۳) ينالقسعلل رظانلا ضورلا قئاقشو رظانلا

 لوصح ا ء(٦/٦) يدمآلل ماكحإلا ء(٤/٦٦) رین ا بكوكلا حرش )١/ ۱٦۳-۱٦٦(

 عمج نتم ىلع يلح ا حرش ء(۲۲/۱) لوصدألا جاهنم حرش لوسلا ةياهن ء(۹۳/۱/۱)

 عوضوملاو دحلا هقفلا لوصأ ء(٤/1٦) حيقنتلا حرش حيضوتلا .(47 )١/ عماوح ا

 ,(6-85/ ص) نيسحايلا برقعي روتكدلل ةياغلاو

 ءاش اذإ اهب مكحلا فرعي ةمات ةيلهأ هل نم هنآب هيقفلا 07١( ص) ةدوسملا يف دج ا فرع

 = .ةماعلاو ةصاخلا اهتلدأب هدنع اهروضحو ةيعورفلا ماكحألا نم ةريثك ًالمج هتفرعم عم
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 ثیح نم ال ةلمح ا ثيح نم هيلع ةلادلا هتلدأ :هقفلا لوصأو

 . ايصفتلا

(0) 

 يتفتسملاو یتفملاو ىوتفلا ةفص هباتك يف فيرعتلا اذه وحنب هيقفلا نادم نبا فرعو

 فرع نم هناب هيقفلا )١/ ٤١( ريثما بكوكلا حرش يف راجنلا نبا فّرعو ١5(. ص)

 يهو لعفلا نم ةبيرقلا ةوقلاب وأ لعفلاب ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألا نم ةبلاغ ةلمج

 .ةيليصفتلا اهتلدأ نع اهتفرعمل ؤيهتلا
 .ىفصتسملا يف يلازغلاو ةمادق نبا فيرعتلا اذهب هفّرع

 اهنم ةدافتسالا ةيفيكو ًالاجإ هقفلا لئالد ةفرعم)) هنأب يواضيبلا هفّرع :يناثلا فيرعتلا

 .«ديفتسملا لاحو

 قرط عومجم هناب يشكرزلاو يومرألاو يزارلا نيدلا رخف هفّرع :ثلاثلا فيرعتلا

 .ديفتسملا لاحو اهنم ةدافتسالا ةيفيكو ًالامجإ هقفلا

 لئاسم هيلع ىنبت امع ةرابع هنأب باطخلا وہاو ىلعي وبأ يضاقلا هفّرع :عبارلا فيرعتلا
 ۔اھب اهماكحأ ملعتو هقفلا

 ماكحألا طابنتسا ىلإ اهب لصوتي يتلا دعاوقلا :وه هقفلا لوصأ :سماخلا فيرعتلا

 .ةيعرفلا ةيعرشلا
 ىلعي وبأ يضاقلا بهذف ءاملعلا اهيف فلتخا امن ةلأسملا هذه :ریبحتلا يف يوادرملا لاق

 حلفم نباو نادمح نباو يدمآلاو يزارلاو يلاعملا وبأو ينالقابلا ركب وبأ يضاقلاو

 .رهظأ وهو دعاوقلا :هقفلا لوصأ نأ ىلإ ديعلا قيقد نباو يونسإلاو

 ىلإ اهب لصوتي يتلا دعاوقلاب ملعلا هنأب ینوطلاو بجاح ا نبا هفّرع :سداسلا فيرعتلا

 .ةيليصفتلا اهتلدأ نع ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا

 ىلع هيلإ اهب لصوتي يتلا دعاوقلاب ملعلا» هنأب ةعيرشلا ردص هفّرع :عباسلا فيرعتلا

 .«قيقحتلا هجو

 ؛(١5 /1) رظانلا ةضور ء(۷/۱) حضاولا )1/١(. ديهمتلا ء(۷۰/۱) ةدعلا :رظنا

 ريبحتلا )١/ ١5(. حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(١/۱۲۰) يفوطلل ةضورلا رصتخ حرش

 (۹/۱) ىفصتسملا «(44 )١/ رینلا بكوكلا حرش 1١197-1487(: /۱) ريرحتلا حرش

 = بيرقتلا (۷/۱) يدمآلل ماكحإلا )۱٦۸/۱( ليصحتلا ء(٤۹ /۱/۱) لوصح ا
 ع



 :انلوقك لاثملا نرتقم قيرط ىلع الإ لئاسملا داحآل اهيف ضرعتي الو

 .هوُغو ««بوجولا يضتقي رم ًالارر-

 ماكحألا . ىلع ةيعمسل : 1 ةلدألا ةلالد هوجو يف يلوصألا رظنو

 .ةلدألا نم ماكحألا سابتقا :دوصقملاو
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 طیحل| رحبلا »)0-/1( لوسلا ةياهن (۸۵/۱) ناهربلا (۱۷۲ )١/ ينالقايلل داشرإلاو =

 ةياغلاو عوضوملاو دحلا هقفلا لوصأ )۵١/۱( حيقنتلا حرش حيضوتلا (۵۷/۱)

 ۸۸-۲ص) 1١(.

: ۷ 



 عفر
 00 ت يرعتلا سر ار بح

 [ةمدقملا] رم رود سو تس ةم 7 0 ر و

 ةمدقملا انه اهب دارملاو (14 )١/ رظانلا ةضور نم هتبثأو لصألا يف دري مل ناونعلا اذه )
 .ةيقطنملا

 ردتكسإلا ملعم وهو سيلاطسرأ ينانويلا فوسليفلا قطنملا نف عضو نم لوأر
 ةنس ةئامثالل وحنب مالسلا هيلع ىسيع داليم لبق كلذ ناكو هريزوو يمورلا ينودقملا

 .لوألا ملعملاب وطسرأ ىمسي كلذلو

 تناك ةينانويلا بتك نأ كلذو نومأملا دهع يف ناكف نيملسملا ىلإ هلوخد ءادتبا امأو

 يف اورظن نإ مورلا ىلع - صربق ةريزج بحاص - مورلا كلم فاخف مورلا دلبب
 مهتملك تتشتتو ةينانويلا نيد ىلإ اوعجريو ةينارصنلا نيد اوكرتي نأ ةينانويلا بتك

 ءاهيلإ لصوي ال یتح صجلاو رجح اب ًاسمطم ٗءانب اهيلع ىنبو عضوم يف بتكلا عمجف
 ءنوماملل ًاريزو ناكو ھ۱۹۰ ةئس ىفوتملا يكمربلا دلاخ نب ىيحي كلذب ملع املف

 بتكلا هتجاح نأ هربخأ هتجاح نع مورلا كلم هلأس ام مث ءايادهلاب مورلا كلم مناص '

 ةقراطبلا مورلا كلم راشتساف «هيلإ اهدري مث جاتحي ام اهنم ذخأي ءانبلا تحت يتلا
 اهّدر مدعو نيملسملا ىلإ ااسرإو بتكلا هذه جارخإ ىلع مهيأر قفتاو ةفقاسألاو
 لك اهيلع عمج يكمربلا دلاخ نب ىبحي ىلإ بتكلا تلصو املف ءاهّرش نم اوملسيل
 هذه يف رظنلا معنأ نم لقو نومأملا نم عيجشتب اهتمجرتب اوماقو فرسلیفو قيدنز
 دمحم ماق ةيبرعلا .ىلإ قطنملاو ةفسلفلا بتك ةمجرت دعبو .ةقدنز نم ملسو بتكلا

 عباتتو «يناثلا ملعمل اب بقل اذهو قطنملا نف بيذهتب ھ۳۳۹ ةنس ىفوتملا يبارافلا
 دشر نباو نايح نب رباجو انيس نبا مهرهشأ نمو نفلا اذه يف فيلأتلا يف ةفسالفلا
 وبأ وه لوصألا بتکب قطنملا طلخ نم لوا نکل .وطسرأ قطنم صخل يذلا ديفحلا
 .يلازغلا دماح

 .لاوقأ ةثالث ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقف قطنملا نف ملعت مكح امأ
 خيش لاقو يطويسلاو يوونلاو حالصلا نبا كلذب حرصو هملعت مرحي :لوألا لوقلا
 نومذيو هنومذي نيدلا ةمئاو نيملسملا ءاملع لاز ام :ىواتفلا عومج يف ةيميت نبا مالسإلا

 نايعأ نم ةعامج طوطخ اهيف ايتف نيرخاتملل تیار ىتح هلهأ نعو هنع نوهنيو هلهأ
 = .هلهأ ةيوقعو هميرحت يف ميظع مالک اهيف مهريغو ةيفنحلاو ةيعفاشلا ةمئأ نم مهنامز

۸ 
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 نباو يلازغلل هبسلنو ملسلا حرش يف ينانبلا ہراتخاو هيلإ بودلم هنأ :يناثلا لوقلا

 ضرف هنأو هملعت بج لاق يلازغلاك لوقلا اذه باحصأ ضعبو .يسونسلاو ةفرع

 هتامدقم نم الو لوضألا ملغ ةلمج نم ةمدقملا هذه ٹسیلو :یفصتتلا يف يلازغلا لاق“

 .ًالصأ همولعب هل ةقث الف اهب طيحي ال نمو اهلك مولعلا ةمدقم يه لب هب ةصاخلا

 نم نأو ةیافک ضرف هنإ لاق نمف قطنملا امأ :لاقف لوقلا اذه مالسإلا خيش لطباو
 هوجو نم داسفلا ةياغ يف لوقلا اذهف همولع نم ءيشب ةقث هل سيلف ةربخ هب هل سيل

 هتالغ لوق هبوجوب لوقلا نأ مولعملا نمو» :ًاضيأ مالسإلا خيش لاقو .دادعتلا ةريثك

 نوضرعي لب مهمولع لك يف هنيناوق نومزتلي ال مهنم قاذحلا سفنو «هباحصأ لاهجو
 .«اهداسفل٬امإو اھتدئاف مدعل امإو اٰموطل امإ ءاهنع

 مولعب هعلضتو هتحيرق ةدوجل للزلا نم نمأي نمل قطنملا ملعت زوجي هنأ :ثلاثلا لوقلا
 .يكبسلا نبا لوقلا اذه راتخاو ةّئسلاو باتكلا

 8 :هملس يف يرضخألا لاق

 - املعي نأ يغبني موق لاقو امرح يواونلاو حالصلا نباف

 ةحيرقلا لماسکل هزوج  ةحیحصلا ةروهشملا ةلوقلاو
 باوصلا ىلإ ےب يدتهيل باتكلاو ةنسلا سراسم

 لطابلا ةفسالفلا مالكب بوشملا قطنملا ىلع قبطني لوقلا اذه نأ يطيقنشلا یارو

 يف لاق ثيح ةيفسلفلا هبشلا بئاوش نم ةصلاخلا ةيقطنملا لوصألا ملعت زاوج ىأرو

 نف نم اهنم دبال يتلا دعاوقلا حاضيإب اًهانادبو :ةرظانملاو ثحبلا بادآ هباتك ةمدقم

 عفنلا اهيف ةيفسلفلا هبشلا بئاوش نم ةصلاخ ةيقطنملا لوصألا كلتب انٹجو «قطنملا
 ةفسلفلا بئاوش نم مالسإلا ءاملع هصلخ يذلا نم اهنأل ءةتبلا ررض هطلاخي ال يذلا

 :قطنملا نف يف همظن يف ةنوب نب راتخملا ةمالعلا لاق امك

 يوارلا يطويسلاو حالصلا نباو يواونلا همرح لقت نإف
 ةفسالفلا ففصاماهلحمإ ةفلاخملا يذ لاوقألا ىرن تلق

 املعلا دنع ملعي نأ دبال املسأ نم هصلخ يذلا امأ

 نوملسملا هملعتي ملو ةيبرعلا ىلإ مجرتي مل ول قطنملا نأ كش الو :ًاضيأ يطيقنشلا لاقو
 = مجرت امل هنكلو «حلاصلا مهفلس هنع ىنغتسا امك هنع ىنغ يف مهتديقعو مهنيد ناكل

۹ 



 كاردإ نأل ؛«ناهربلا»و «دحلا» يف ةرصحنم ةيرظنلا لوقعلا كرادمو

 :نيبرض ىلع مولعلا

۸/۳ 

 .«ميدقلا»و ((ثداحلا»و «(لاعلا» ینعم ملعلاك :ةدرفملا تاوذلا كاردإ

 أتابثإو ًايفن ضعب ىلإ / اهضعب تادرفملا هذه ةبسن كاردإ :ىناثلاو

 .«ميدقب سيل ملاعلا»و «ثدح ملاعلاك»

(1) 

(۲) 

 قفز 7 200( : 8
 : قيدصت :ىناثلاو ٭ روصت :لوالاف

 «نييحولا يف ةتباثلا هللا تافص ضعب يفثل ةديحولا قيرطلا يه هتسيقأ تراصو ملعتو

 ام سنجب نيلطبملا ججح اودريل هيف اورظنيو هوملعتي نأ مالسإلا ءاملعل يغبني ناك

 مهعاطقنال ىعدأ مهتلدأ سفنب مهماحفإ نأل تافصلا ضعبل مهيفن ىلع هب اولدتسا

 .قحلا مهمازلإر

 6-253١ ص «يطويسلل مالكلاو قطنملا نف نع مالكلاو قوطنملا نوص :رظنا
 يناثبلا حرش ء(۲۳۰ ء۱۷ ٠٥ /۹) مالسإلا خیشل ىواتفلا عومجم ء(۳۰/۱) ىفصتسل

 دنع قطنملا ملع يف تاسارد ء(٢۲ :۲۳ص) يرضخألل قطنملا يف ملسلا نتم ىلع

 مسقلا) ةرظانلاو ثحبلا بادآ :.(5-8 ص) قطنملا ليهست ء(۲۲-١١ ص) برعل

 ٥(. ؛٤ص) (لوأل

 .لقعلاو نهذلا يف هتروص راضحتساو ءيشلا ليخت :وه ةغللا يف روصتل

 ۔(٥٤٥ ص) يناحرجلل تافیرعتلا ء(٣٥۳ /۱) رينملا حابصملا :رظن

 نهذلا يف ءيشلا ةروص لوصح وهو ًاروصت ىمسي اهيلع مكح ريغ نم ةيهاملا كاردإ
 طورشم وهف اقيدصت ىمسي مکح ا عم ةيهاملا كاردإو .مكحلا مدع هيف طورشم وهف

 .ًايفن وأ ًاتابثإ رخآ ىلإ رمآ دانسإ قيدصتلا يف مكحلا ىنعمو «مكحلا هيف
 تافيرعتلا ء(۱/٢۲۱) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۳۳/۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ :رظنا

 روتكدلل نييلوصألاو ةقطانملا دنع اهتامدقمو لالدتسالا قرط ء(٥٥ص) .يناجرجلل

 ۔(۳۳ص) نيسحابلا بوقعي

٤ ١ 



 :نامسق تادرفملا ةفرعمو

 .تايرورضلاك :يلّوأ

 ۔ٗ'''تایرظنلاک :بولطمو

 .دحلاب الإ صنتقي ال فرعملا نم بولطملاو

 كرادم نإ :انلق كلذلف .ناهربلاب الإ صنتقي ال ملعلا نم بولطملاو

 ۔'"امھیف رصحنت لوقعلا

0) 

(¥) 

 هلوصح فقوتي مل يذلا وهو يرورضلل فدارملا وهو يهيدب امإ ملعلا نأ ةقطانملا ركذ

 .بسكلاو رظنلا ىلع فقوتي يذلا وهو يرظن وأ «بسكو رظن ىلع

 (۹۱/۱) يتيبرشلاو يقوسدلاو يتوكلايسلاو يناجرجلاو يزارلل ةيسمشلا حورش :رظنا
 .؟0 ص اهتامدقمو لالدتسالا قرط

 ولخب ال يذلا ةقطانملا مالك نم وهو )۳١/١-۳٤( ىفصتسملا نم ذوخأم مالكلا اذه

 :یراعد عبرأ ىلع لمتشم وهو لاكشإ نم

 .دحلاب الإ لاني ال بولطملا روصتلا نأ ١-
 .ناهربلا وأ سايقلاب الإ لاني ال بولطملا قيدصتلا نأ -؟

 .تاروصتلاب ملعلا ديفي دحلا نأ -۳

 .تاقيدصتلاب ملعلا ديفي ناهربلا وأ سايقلا نا ٤-

 يف وه امنإ مهعم مالکلاو :لاق ثيح ىواعدلا هذه ةيميت نبا مالسإلا خيش لطبأ دقو

 ءاهب الإ لانت ال ةبولطملا تاروصتلا نأ اومعزو قطنلا يف اهوعضو يلا يناعملا

 ناتبلاس ناتوعد - ىواعد عبرأ مهقطنمل اوركذف ءاهب الإ لانت ال ةبولطملا تاقيدصتلاو

 نأو قيرطلا نم هيف هوركذ ام ريغب تاروصتلا لانت ال هنأ اوعدا ناتبجوم ناتوعدو

 رهظأ نم ناتوعدلا ناتاهو قيرطلا نم هيف هوركذ ام ريغب لانت ال تاقيدصتلا
 نكت مل يتلا قئاقحلا روصت هب لصحي قيرطلا نم هوركذ ام نأ اوعداو .ًابذك ىواعدلا

 = .لطاب ًاضيأ اذهو «ةروصتم
۱۱ 



(۳ 

 °" [ دحلا بلطم )

 . عناملا عماج ا ظفللا :" دحلاو قروب © ھے )٢(

 قرط نأ اوعدا مهف «هنودب لاني ال ًاضيأ يروصتلا وأ يقيدصتلا ملعلا نإ» :اولاق نإف

 دحلا نم امهوركذ نيذللا نيقيرطلا نم الإ ةدودسم مدآ ينب ءالقع ىلع ملعلا

 مدآ ونب اهاني يتلا مولعلا ىلإ نالصوي نيقيرطلا نم هوركذ ام نأ اوعداو «سايقلاو

 .هريغ ىلع ال هوركذ يذلا قيرطلا ىلع نوكي نأ دبال لصوي ام نأ ىنعمب ؛مهلوقعب
 اهلك مهريغ قرط نم هوفن ام الف «تابثإلاو يفنلا يف بذك ىواعدلا هذه لكو

 .هيف ہوعدا يذلا هجولا ىلع قح اهلك مهقرط نم هوتبثأ ام الو ءلطاب
 .(۱۷۵ ء۱۷۳ /۹) ىراتفلا عرمجم (۱۸۱ ء۱۸۰ ص) نييقطنملا ىلع ّدرلا باتك :رظنا

 .(ب /۳) ةقرو لصألا شماه نم ناونعلا اذه

 رظانلا ةضور ء(١/٢۱) حضاولا ء((۳۳/۱) ديهمتلا ((74 /1) ةدعلا :يف دحلا رظنا

 نبال هقفلا لوصأ ٥۷٥( ص) ةدوسملا )1١4/١(. ةضورلا رصتخ حرش «(7/)

 ء(۸۹/۱) ريثملا بكوكلا حرش ((۲۷۰/۱) ريرحتلا حرش ريبحتلا )47/١(( حلفم

 .(4 ؛ص) ملسلا نتم ىلع يروجابلا ةيشاح
 لك حو هزيم :هدّدحو ادح هّدحي هريغ نم ءيشلا دح :لاقی ءزييمتلاو عنملا :ةغل دحلا

 .ةدواعملا نع هعنمي ام :هريغو قراسلا دحو يدامتلا نم هعنميو هدري هنأل .هاهتنم ءيش

 .ددح ةدام ٠٤١( /۳) برعلا ناسل :رظنا

 نع هل زيمملا هانعمب طیح ا فصولا هناب يوادرملاو ينالقسعلا هفّرع :ًاحالطصا دحلا

 .هريغ
 :هطرشو .هريغ نع ءیشلا زيي ام نييلوصألا دنع دحلا :لاقف دضعلا هفّرعو

 .دودح ا دجو دحلا دجو املك عناملا وهو ًادرطم نوكي نأ ١-

 .دحلا دجو دودح ا دجو املك عماجلا وهو ًاسكعنم نوكي نأ -۲

 حرش ؛(۲۷۲/۱) ريرحتلا حرش ؛ريبحتلا «(47 )١/ حلفم نبال هقفلا لوصأ :رظنا

 ٦۸(. /۱) بجاحلا نيا رصتخ ىلع دضعلا
۲ ۰ 



 ۔'''؛يظفلا و ((یمسرد)و ((يقیقح)) :وهو

 .ءيشلا ةيهام ىلع لادلا ظفللاف :ىقيقحلا امأف

 .""وه ام» :ةغيصب لاؤسلل ًاباوج حلصي ام :ةيهاملاو

 -4 مات يمسر -7 صقان يقیقح -7 مات يقيقح ١- :ماسقأ ةسمخ ىلإ مسقني دجلا (1)

 .يظفللا - صقان يمسر

 رصتخملا نايب ء(۹۳ )١/ رینلا بكوكلا حرش ء(١۲۷ /۱) ریرحتلا حرش ريبحتلا رظنا

 ١-١61(. 87” ص) اهتامدقمو لالدتنسالا قرط )١1//51(« يناهفصألل

 مهدنع دحلا نإ ثيح ةقطانملا نم هقفاو نمو وطسرأ دنع يقيقحلا دحلل فیرعتلا اذه

 ؟ وه ام لاؤس يف حيحصلا باوجلا وأ ءةيهاملل فرعملا وه

 فيرعتلا اذه تهجو ةيلوصألا ةسردملا مهسأر ىلعو برعلا دنع قطنملا سرادم نکل

 :نیضارتعا دحلل

 .لاؤس كانه نوكي نأ ريغ نم دحلا ركذي دق ١.

 .ةلاحتسا وأ ةبوعصل هنكلل لصوي وأ ةيهاملل فرعي دحلا سيل ٢

 .هريغو دودح ا نيب زييمتلا دحلاب داري هنأ ىلإ نيملكتملا ةسردم بهذتو

 نيب زييمتلا هتدئاف دحلا نأ ىلع راظنلأ نم نوققح ا :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 اذه يعدي امنإو .هتقيقح فيرعتو دودح ا ريوصت هتدئاف سیل مسالاك هريغو دودح ا

 نیبمالسإلا نم مهل ًادیلقت مهليبس كلس نمو ءوطسرأ عابتأ ينانويلا قطنملا لهأ

 امنإو ءاذه فالخ ىلعف مهريغو نيملسملا نم مالکلاو رظنلا لهأ ريهامج اماف مهريغو

 ءةسماخلا ةثاملا رخاوأ يف دماح يبأ دعب هقفلاو نيدلا لوصأ يف ملكت نم اذه لخدأ

 عيمج نم راظنلا رئاس امأو ينانويلا قطنملا لهآ ةقيرطب دودحلا يف اوملكت نيذلا مهو

 نيب زييمتلا دح ا ديفي امنإ مهدنعف مهريغو ةيماركلاو ةلزتعملاو ةيرعشألا فئاوطلا

 يبأو ركب يبأ يضاقلاو يرعشألا نسحلا يبأ بتك ين روهشم كلذو هريغو دودح ا

 يبأو يفسنلاو نيمرحلا مامإو ليقع نباو ىلعي يبأ يضاقلاو كروف نباو «قاحسإ

 = .مهريغو رابجلادبعو مشاه يبأو يلع
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 :عبرأ بلاطملا تاھماب ةقلعتملا لاؤسلا غيصو

 .هتفص امإو ءيشلا لصأ امإ اهب بلطي «له»

 .ناهربلاب هباوج «ةّلعلا نع لاؤس «مِل» و

 .هتلمج تفرع ام زيي اهب بلطي «يأ»و

 ۔'''دحلاب ہباوجو ءام)) و

 رصتخم ء((۸۸/۹) یواتفلا عومجم ء(١۱ 215 ص) نييقطنملا ىلع درلا باتك :رظنا

 خيرات ء(٢۲۰ ص) نانويلا قطنم ىلع درلا يف ناميإلا لهأ ةحيصن باتكل يطويسلا

 ”1١١-5 1١(. ص) برعلا دنع قطنملا

 امأ .ًايضرع وأ ناك ًايتاذ هكراشي امع هلصفيو لوؤسملا زيي ام نع اهب لاسي «يأ» )١(

 .هنع لوؤسملا ةقيقح نع اهب لأسي نأ اهيف لصألاف «ام» ةظفل

 اهب لاؤسلا نع باجي نأ امإف :ءايشأ ةثالث يف روصحم :«ام»ب لاؤسلا نع باوجلاو

 اهقئاقح ةفلتغ ةددعتم ءايشأ نع اهب لاؤسلا ناك اذإف .دحلاب وأ ءعونلاب وأ ءسنجلاب

 .سنجلاب باوجلاف '
 كرتشملا ردقلاب باوجلاف ؟لغبلا وه امو رامح ا وه امو سرفلا وه ام تلق ول :هلاثم

 .ناويحلا وهو اهنيب

 ةدحتتم ةددعتم ءايشأ نع وأ يجنزلاك فنص وأ دیزک يثزج نع لاؤسلا ناك اذإو

 .عونلاب كلذ باوجف يمورلاو يجنزلاو ورمعو ديزك اهقئاقح

 ردقلاب باوجلاف ؟ورمعو ديزو يجتزلا وه ام وأ ؟ديز وه ام :ًالثم تلق ول :هلاثم
 وهف دحلاب «ام»ب لاؤسلا نع باوجلا امأو .ناسنإلا وه يذلا عونلا وهو اهنيب كرتشملا

 .دحاو لك نع لاؤسلا يف

 .قطانلا ناویح ا وه يذلا هدحب هباوج ؟ناسنإلا وه ام كلوق :هلاثم

 ةيقطنم تامدقم لوألا مسقلا - يطيقنشلل ةرظانلاو ثحبلا بادآ :رظنا

 1١56-118(. ص) نييلوصألاو ةقطانملا دنع اهتامدقمو لالدتسالا قرط (74 ٠۰ ء۲۹ ص)
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 بلطم يف لخدت «نيأ» و «نايأ» و «ىتم» ك لاؤسلا غيص رئاسو
 .دوجولا ةفص هب بولطملا ذإ ؛«له»

 .«فيك» ب لاؤسلل ًاباوج حلصي ام :ةيفيكلاو

 .""ةيتاذلا تافصلا نم بكرتت :ةيهاملاو

 مهف روصتي / ال ًالوخد ءيشلا ةقيقح ةققح يف لخدي فصو لك :يتاذلاو

 ° سرفلل ةيمسجلاك همهف نود هانعم

 7 ۳( : enh ےہ
 ىتاذلا :وه سنجلاو .' «لصف» و .«سنج»و :ةيتاذلا فاصوألاو

 :نيئيش نيب كرتشملا

 نيح هب باجي يذلا ظفللا وه ةيهاملا ىلع لادلا نأ ملعا :لاقف ةیمالا يواسلا فّرع )١(

 قباطملا ظفللا وه باوجلا اذهل حلاصلاو :ہتقیقح ام يأ ؟وه ام هنإ ءيشلا نع لاسي

 .هتايتاذ عيمجل نمضتملا هانعمل

 ۔(۳۹ ص) «قطنملا ملع يف ةيريصنلا رئاصبلا :رظنا

 .۔(۷۳ /۱) رظانلا ةضور ؛(۴۹/۱) ىفصتسملا :يف يتاذلل فيرعتلا اذه رظنا )٢(

 :هلوقب يرضخألا اهعمج ةسمخ تايلكلا ئدابم (۳)

 صاخو عونو ضرعو لصفو سنج صاقتنا نود ةسمخ تايلكلاو
 ةيئانويلاب ىمستو سم ا تايلكلا يهو تاقيرعتلا ئدابم هذه :ينانبلا لاق

 .اهنع ثحابلا ملعلا ًاضيأ هب ىمسي امك «يجرغاسيإ

 ىمس «قطنملا يف لوخدلا ناكم يأ لهخدملا هانعم :ليقو :ةراصق يلع يديس لاقو

 .هنودو هجرختسا يذلا ميكحلا مساب كلذب

 ةراصق يلع يديس ةيشاح هعم عوبطملا ۷٢( ص) ملسلا نتم ىلع ينانبلا حرش :رظنا

 لالدتسالا قرط )۲۸٦/١( يناجرجلاو يزارلل ةيسمشلا حورش «ينانبلا حرش ىلع
 ١١١-١5١(. ص) نييلوصألاو ةقطانملا دنع اهتامدقمو

o 

 ٣ب



 «مسج» ىلإ مسقني «رهوجلا» ہک هنم معا ال ماع :ىلإ مسقنی وه مث

 «ناويح» ىلإ مسقني ىمانلاو .«هريغ»و ((مانر) ىلإ مسقنی مسح او :((ہریغ))و

 .(هريغ» و «ىمدآ» ىلإ مسقنی «ناويحلا»و «(«هريغ»و

 الإ «رهوجلا» نم معأ الو .«ناسنإلا» ك هنم صخأ ال صاخ ىلإو

 . 0 ىئاذب سیلو «دوجوملا»

 :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني سنجلا )١(

 لفاس سنج وأ بيرق سنج ١-
 الو سنج هقوف دجوي يذلا وه :ليقو عاونألا نيب كرتشملا ردقلا مامت هنأ :هطباضو

 .عاونأ هتحت جردني اغإو سنج هتحت جردني

 ةيرهوجلا يف ناكرتشي سرفلاو ناوبحلا نإف .سرفلاو ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب ناويحلا هلاثم
 .ةيئامنلاو ةيمسجلاو
 طسوتملا سنجلا -۲

 .هقوف سنج يف هجاردنا عم كرتشملا ردقلا مات سيل ام هنأ :هطباضو

 :ناتبترم وهو سنج هتحت جردنيو سنج هقوف دجوي يذلا وه :ليقو
 امهيلإ ةبسنلاب طسوتم سنج هنإف ًالثم سرفلاو ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب يمانلاك :ىلوألا
 ةيساسحلا يف امهكارتشال امهنيب كرتشملا ردقلا مات سيلو يمانلا يف ناكرتشي امهنأل

 تسيلو ةيمسجلا يف ناكرتشي امهنإف سرفلاو ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب مسجلا :ةيناثلا ةبترملا
 نع ةجراخ امهاتلكو ًالثم ةيساسحلاو ةيئامنلا يف امهكارتشال امهنيب كرتشملا ردقلا مامت
 نإف ءًاساسح مسج لك الو ايمان مسج لک سيل ذإ ءاه هلومش ققحتي ال مسجلا
 .مسج هنأ عم ساسح الو مانب سيل رجح ا

 ديعبلا سنجلا -۳

 وه يأ سنج هقوف سيل هنأ عم دارفألا نيب كرتشملا ردقلا مامت سيل ام هنأ :هطباضو
 .سنج هتحت جردنيو سنج هقوف دجوي ال يذلا

 دعبألا سنج ا وه رهوجلاف «هتلقل ماسقنالا هلوبق ليحتسي ام :وهر رهوجلا :هلاثم
 = .سانجألا سنجو يلاعلا سنجلا یمسیو
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 .«ناويحلا يف ساسحإلا» ك هب هزّيميو هريغ نع هلصفي ام :''لصفلاو

 .اعم لصفلاو سنجلا ركذ :دحلا يف طرتشيو

 يف لقت الف «ةيهاملا ىلع لدأ نوكيل «بيرقلا سنجلا ركذت نأ يغبنيو
 .«قطان ناويح» لب «قطان مسجد :ناسنإلا دح

 .لصفلا ىلع سنجلا ركذ مدقت نأو

 كيلع كلذ رسع نإف ءایقیقح دحلا نوكيل تايتاذلاب لصفت ناو

 .'''ةیمسر دودحلا رثكأو ءأیمسر ہلح ا ريصي ''' [يكل] ؛مزاوللا ىلإ لدعاف

(۱) 

(1) 

(۳) 

 نتم ىلع ينانبلا حرش ٠۳۳ ٠۳۲ ص «(لوألا مسقلا) ةرظانملاو ثحبلا بادآ :رظنا

 ليهست (٥٥۲۔١/٢٥٥) يناجرحج او يزارلل ةيسمشلا حورش ؛(۷۸ ص) ملسلا

 ١١١-١١۳(. ص) اھتامدقمو لالدتسالا قرط ء۲۷ ص قطنملا

 زيي هنإف قطانلاك سنجلا يف اهكراشي ام اهريغ نع ةيهاملا زيي يلك موهفم :وه لصفلا

 .لمجو سرف نم ةيناويح ا يف هكراشي امع ناسنإلا

 نيبو ؟ءرهرج يف وه ءيش يأ باوج يف ءيشلا ىلع لمحي يلك هناب يلازغلا هفرعو
 قطان كلوقك ةقيقح يذ ءيش نع ةرابع لصفلا :لاقف لصفلا ىنعم يلازغلا

 .راكسإ وذو سح وذو قطن وذ ءيش يأ ءركسمو ساسحو

 .(۱۱۸ ص) اهتامدقمو لالدتسالا قرط ء(٢١٢٠٢٦١۱۰ ص) يلازغلل ملعلا رايعم :رظنا

 .(نكل) لصألا يفو )١/ 8١( رظانلا ةضور نم تبث ا

 دحلا ةبوعصب فرتعاو )45/1١. ٤١(. ىفصتسملا يف يلازغلا طورشلا هذه ركذ

 , .طورشلا هذهب يقيقحلا

 لهسي دقو «ًأدج ةريسع ةيقيقحلا ذإ ؛ةيمسر دودح ا نم بتكلا يف ىرت ام رثكأو :لاقف
 اهنم دحاو ذشی ال ىتح تايتاذلا عيمج كرد نإف اهضعب رسعيو تايتاذلا ضعب كرد

 لبق صخألاب أدتبي ال ىتح بيترتلا ةياعرو .ريسع مزاللاو يتاذلا نيب زييمتلاو ريسع
 = .رسعلا عاونأ عمتجتف ريسع برقألا سنجلا بلطو «ريسع معألا
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 عئام» : - رمخلا دح يف - هلوقك سكعنيو درطي / ثيحب ةمزاللاو /

 .«ندلا يف ظفحيو ةضومحلا ىلإ ليحتسي ديزلاب

 ركذ نأ دعب نيملكتملا بهذم (۲۷۰-۲۷۱ ص) ملعلا رايعم هباتك يف يلازغلا ركذو =

 ىلع دحلا ءاصعتسا يف :عباسلا لصفلا :لاقف نييقطنملا ةقيرط ىلع دحلا ءاصعتسا

 .دهجلاو ريمشتلا ةياغ دنع الإ ةيرشبلا ىوقلا
 .رومأ ةعبرأ نهذلا ىلع اهاصعأ نأ ركذ مث

 ةياغ يف وهو .دودحلا ةعانصب ءافولل طرش رومألا هذه يف بيترتلا ةياعرف :لاق مث

 عماجلا لوقلا وه دحلا :اولاقف زيمملاب نوملكتملا ىفتكا كلذ رسع ا كلذلو رسعلا

 دودح ا نيب زییمتلاو لصفلا وه» :لاقف دحلا ةيميت نبا مالسإلا خيش فرع دقو عناملا

 .(«هريغو

 نييقطنملا ىلع ةرلا هباتك يف هيلع درو يلازغلا مالك مالسإلا خيش درواو

 يف لخد امنإ نیینانویلا ةقطانملا ةقيرط ىلع دحلا ین مالكلا نأ نيبو (۱۹-۲۳ ص)

 عيمج نم راظنلا رئاس نأو ةسماخلا ةثاملا رخاوأ يف يلاّرغلا دماح يبأ دعب هقفلا لوصأ

 لصحي ان ةيهاملا روصت نإ :رخآ عضوم يف لاقو .زييمتلا ديفي دحلا نأ نوري فئاوطلا

 بكرملا وهو ؛ةزيمملاو ةكرتشملا تايتاذلا نم فلؤملا يقيقحلا وه يذلا دحلاب مهدنع

 الف ذتیحو «كلذب اورقأ دق امك رسعتم وأ رذعتم امإ دحلا اذهو ءلصفلاو سنجلا نم

 ءانغتسا ملعف قئاقحلا تروصث دقو ابلاغ وأ ًامئاد قئاقحلا نم ةقيقح روصت دق نوكي

 فيرعتل ةيميث نبا مالسإلا خيش دقن نيسحابلا بوقعي .د ركذو .دحلا نع تاروصتلا

 يسيلاطسرألا مهفلا قفو دحلا ركنأ نمم» :لاق مث .نيينانويلا ةقطانم ا ةقيرط ىلع دحلا

 مايقو تايتاذلا ةركف مجاه دقق "ف٦ ےس یفوتل ا يدرورهسلا نيدلا باھش

 ةلأسم نيسمخلا ةلاسر يف يضراقلا ًاضيأ كلذ ركنأ نم نأ ركذ مث .«اهيلع فيرعتلا

 .قطنملا رسک يف

 ةقطانملا دنع اهتامدقمو لالدتسالا قرط ء(۹ص) نييقطنملا ىلع درلا باتك :رظنا

 ١59-175(. ص) نييلوصألاو
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 ۔'"'رمح ا هتلمجب يواسي ام هضراوعو همزاول نم عمجت

 .ةرهاظلا مزاوللا نم نوكي نأ دھتجاو

 .هنم ىفخأب ءيشلا دحت ''' [الو]

 ."”ءافخلا يف هلثمب الو

 سيل ام» :درفلاو ««درفب سيل ام)) :جوزلا يف لوقتف ہدض يفنب الو
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 نايب لصحب الو رمألا روديف (جوزب .

"٢) 

۳ 

(£) 

(a) 

 يف كلوقك هنم رهشأ ظفلب ظفللا حرش :وهف '''یظفللا دحلا امأو

 ًادرطم دحلا نوكي كلذبو ہرمخب سيل ام هيف لخدي الو رخ هنم جرخي ال ثيحب
 .يمسرلا دحلل لوألا طرشلا وه اذهو ًاسكعنمو

 7/١ یفضتسلا رظنا

 ۔(الف) لصألا نو (۸۳/۱) رظانلا ةضور نم تبا

 .يمسرلا دحلا طورش نم يناثلا طرشلا وه اذه

 نم رخبلا نإف ءبلكلا نع رخبلاب زيمتيل رخبأ عبس :تلقف ؟دسألا ام :ليق اذإ :هلاثم

 .يفخ هنكل دسألا صاوخ

 ۔١/۷٦ ىفصتسملا :رظنا

 .ثلاثلا طرشلا وه اذه

 لولدم ريسفت هب دصقي ام ىلع قلطي يظفللا فيرعتلا نأ نيسحابلا بوقعي .د ركذ

 , .ىنعملا ىلع ةلالدلا حضاو ريغ ظفللا

 :نيرصاعملا ةقطانملا ضعب هيلع قلطأ برعلا ةقطانم حالطصا يف يظفللا فيرعتلا نأو

 :اهنم ةفلتخم لئاسو هلو «يسوماقلا فيرعتلا

 ١- .هفيرعت داري ام لاثم ركذ :يأ :ليثمتلاب فيرعتلا =
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 ۶” «دسألا» :ثيللا يقو ««رمخلا» :راقعلا

 نواعتلل عضو رظنلاو گ'تص ىلع ناهربلا رذعتل ؟ علمي جا دحلاو

 .رخآ دحج ةضراعملا وأ ءضقنلاب هيلع ضارتعالا قيرط نکل

 .ًاعطقنم ناك :ضرتعملا دح ضقن نع لدتسملا زجع نإف

 ةليزملا ةيداعلا ديلا تابثإ» :هنأب بصغلا ّدح لاطبإك ہہّدح ّحِص هلطبأ نإو

 .ةقحلا ديلا / لازأ امو بصاغ هنإف بصاغلا نم بصغلاب ««ةقحملا ديلل ب٤

00 

CY) 

 ناک هريغ وأ عبصإلاب هفيرعت دارملا ءيشلا ىلإ ةراشإلاب :يأ «ةراشإلاب فيرعتلا -۲
 .ةدضنملا ىلإ ريشن

 .امهنم لك توص ةاكاحمب ءادحلا وأ ریفصلا فيرعتك ۃاکاح اب فيرعتلا ٣-

 .فدارملاب فيرعتلا ٤-

 ٠٢١۸ -۱٥٥(. ص) اهتامدقمو لالدتسالا قرط :رظنا

 .نييلوصألا رثكأ دنع يظفللا فيرعتلاب روهشملا وهو فدارملاب فيرعت اذه
 نيناوقل حاضيإلا .80-84 ١/ رظانلا ةضور ء١/٦۳ ىفصتسملا :يف دحلا اذه رظنا
 قرط ء٦٠ ص لوألا مسقلا يطيقنشلل ةرظانملاو ثحبلا بادآ ء((١۱ ص) حالطصالا

 ۱٥١. ص ءاهتامدقمو لالدتسالا

 ىلع ناهربلا ةماقإ رذعت وه عنملا هلخدي ال دحلا نأ يف ببسلا نأ ةمادق نبا ركذ

 دح ىلإ درفم لك نع ناهربلا يف جاتحيف نيدرفم نم بكرتي ام لقأ دحلا نإف ہتحص
 ةرورض ةمولعملا تايلوألا ىلإ ريصي نأ ىلإ كلذ لسلستي مث نيدرفم ىلع لمتشي

 .اهيلإ هؤاهنإ نكمي ام لق نكل
 .(۸۹/۱) رظانلا ةضور :رظنا
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 ةبولطملا ةيقيدصتلا مولعلا ىلإ هب لصوتي يذلا :وهف ناهربلا امأو

 .رظنلاب

 مزلي طرشب ًاصوصخ ًافیلات تفلأ ةصوصخم ليواقأ نع ةرابع :وهو

 '''رظانلا بولطم هنم
 .تامّدقم ليواقألا هذه ىمستو

 .نادرفم :ةمدقملا هنم لصحي ام لقأو

 ."'ناتمدقم :ناهربلا نم لصحب ام لقأو

 )١( ىفصتسملا يف فيرعتلا اذه رظنا ١/ »۸۸رظانلا ةضور )۹۲/۱(.

 نأ (۹۰/۱-۹۱) ىفصتسملا يف يلازغلا ركذ ثيح یفصتسلا نم ذوخام مالكلا اذه )٢(

 1 .نيتفرعم ىلإ ةمدقم لک مسقناو «ناتمدقم ناهرب هنم مظتني ام لقأ

 مث قدرفلا ظافلألا يف مث اهماسقأو ةدرفملا يناعملا يف رظنن نأ :ةرورض بجيف :لاق مث

 مكح يف رظننو ةمدقم امھانلعجو نيينعم انفّلا ًادرفم ىنعملاو ًادرفم ظفللا انمهف اذإ

 فرعي نأ دارا نم لکو ءأتاهرب اهنم غوصنو نيتمدقم عمجن مث ءاهطرشو ةمدقملا

 .لاح ا يف عمط دقف قيرطلا اذه ریغب ناهربلا

 .ةقطانملا نم هقفاو نمو يلازغلل مالكلا اذه ىلع ةيميت نبا مالسإلا خيش ذر دقو

 .نيتمدقم نم هيف دبال لالدتسالا نإ مهوق لاطيإ :لصف :لاقف

 ناك نإف ءناصقن الو ةدايز الب نيتمدقم نم هيف دبال لالدتسالا نإ :هلوق امأ :لاقو

 ناك نإو «ريمضلا سايق» هوّمسو «ةفوذحم ىرخألا :اولاق ةدحاو ةمدقم ليلدلا

 ًادرط لطاب لوق اذهف .ًادحاو ًاسايق وه سيل «ةبكرم ةسيقأ يه :اولاق تامدقم
 نمف «سانلا لاح هيف فلتخي ام تامدقملا ىلإ لدتسملا جايتحا نأ كلذو ؛ًاسكعو

 ىلإ جاتحب نم مهنمو كلذ ىوس امب هملعل ةدحاو ةمدقم ىلإ الإ جاتحي ال نم سانلا

 .رثكأو عبرأ ىلإ جاتجي نم مهنمو ثالث ىلإ جاتحي نم مهنمو :نیتمدقم

 :مرح ركسم لك نأ فرعي ناك نإف «مرحم نيعملا ركسملا اذه نأ فرعي نأ دارأ نمف

 = .ةدحاو ةمدقم ىلإ الإ جتحي ملال مآ ركسم نیعم ا اذه له فرعي ال نكلو
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 بيكرتلا ةهج نمو رات تامدقم ا ةهج نم ناهربلا ىلإ للخلا قرطتيو
 .ةرات امهنمو رات

 نم سايقلا نوكي ام لقأ :لوقن نحت :نولوقيو «كلذب نومزتلي مه :ليق نإف :لاق مث 3
 .تامدقم نم نوكي دقو نيتمدقم

 نأ اوحرص دقو ءطقف نيتمدقم الإ نومزتلت ال مكنإف مكبتك يف ام فالخ اذه :لاقيف

 الو نيتمدقم نع صقنی ال ًايئانثتسا وأ ًاينارتقا ناك ءاوس بولطملا ىلإ لصوملا سایقلا
 .اهيلع ديزي
 مالسإلا خيشل ىواتفلا عومجم ء۷ ص) نييقطنملا ىلع درلا باتك :رظنا
 قطنم ىلع درلا يف ناميإلا لهأ ةحيصن باتكل يطويسلا رصتخم )131-194/4
 .۔(۲۷۱-٢٦۲٦ ص ) نانويلا
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 لصف

 ؛نمضتلاو ةقباطم ا يف ةرصحنم ىنعملا ىلع ظافلألا ةلالد نأ ملعاو
)0 

 . موزللاو

 .تيبلا ىنعم ىلع «تيبلا» ةلالدك :ةقباطملاف

 «ةئطاوتم»و «ةنيابتم»و «ةفدارتم» :ىلإ ظافلألا ةلالد مسقنت مث
 دے )٢(

 و))مشتركة(  .

 ؛(05/1) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء((۹-٤۹۷ /۱) رظانلا ةضور :يف ماسقألا هذه رظنا (١)

 ةهزن (۱۳۸- ۱۲٥ /1) رينملا بكوكلا حرش ء((٣۳۲-۔٣۳۱ )۱١/ ريرحتلا حرش ريبحتلا

 لوصفلا حيقنت حرش ء(47 ص) ملعلا رايعم ء(۹۲/۱) ىفصتسملا ( 2١ /1) رطاخلا

 ةيسمشلا حورش 1٤-۸[٦( ص) ملسلا نتم ىلع ينانبلا حرش ء(٢۲ ص) يفارقلل

 ٦٠٦-٢٦( ص) اهتامدقمو لالدتسالا قرط (۱۷۳/۱-۱۷۸) يناجرجلاو يزارلل

 ء(١١ ١٠١ ص) قطنملا ليهست ء(١ ص) «لوألا مسقلا ةرظانلاو ثحبلا بادآ

 ۔(۱۷ص) قطنملا ةصالخ

 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٥۱۰-۱,/۹۸) رظانلا ةضور :يف ماسقألا هذه رظنا

 ری ا بكوكلا حرش )878/١-581(. ريرحتلا حرش ريبحتلا .(520-04/1)

 ملعلا رايعم ء(۲۹-۳۲ ص) ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش .(8/1*151-1)

 لالدتسالا قرط )۲۰۹/۱-۲۲٠(«. يناجرحلاو يزارلل ةيسمشلا حورش ء(۸۱ ص)

 ۸٦-۹۸(. ص)
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 .«دسألا»و «ثيللا» ك دحاو ىمسمل ةفلتخم ءامسأ :ةفدارتملاف

 .«(رمخلا»و «راقعلا»و

 .""'«مراصلا»و «(دنهملا» ك ًافدارتم نكي مل ةدايزب ىمسملا ىلع لد ناف

 «ضرألا»و «ءامسلا» ك يناعملا ةفلتخملا ءامسألاف : / '''ةنیابتملا امأو

 .رثكألا يهو

 ددعلاب ةرياغتم ءايشأ ىلع ةقلطملا ءامسألا يهف :''ةئطاوتملا امأو

 «ٍديز» ىلع قلطني «لجرلا» ك اهيلع مسالا عضو ىدل ىنعملاب ةقفتم

 0 ((ورمع))و

 ك ةفلتخم تايمسم ىلع ةقلطنملا ىماسألا ىهف :'''ةکرتشلا امأو

 .«بهذلا»و «(وضعلا» ل «نيعلا»

 ةفص عم هيلع لدي مراصلاو ءدنهلا ىلإ «هتبسن ةدايز عم فيسلا ىلع لدي دنهملا نإف )١(

 .فيسلا موھفم هموهفم أذإ فلاخف ةدحلا

 4١(. ص) اهتامدقمو لالدتسالا قرط (۹۸/۱-۹۹) رظانلا ةضور :رظنا

 بسنلا هذه نم ءيش اهنيب سيل يتلا ةنيابتملا ءامسألا اهنآب اهفّرعو ةلیازتلا يلازغلا اھامس )٢(

 .ةقيقحلاو دحلاب ةفلتخ ناعم ىلع لدت ةفلتخم ظافلأ اهنإف بايثلاو بهذلاو سرفلاك
 ۱ .(۸۱ ص) ملعلا رايعم :رظنا

 اوققتا اذإ رمألا ىلع موقلا أطاوت :لاقي قفاوتلا وه يذلا ؤطاوتلا نم قتشم ىطاوتملا (۳)

 .ًاثطاوتم يمس ہامسم يف ظفللا اذه ىمسم لاحم تقفاوت الو ؛هيلع

 7١(. ص) :ینارقلل حيقنتلا حرش :رظنا

 .(۸۱ ص) ملعلا رايعم رظنا .اهنيب كرتشم دحاو ىنعمب ةددعتم نايعأ ىلع لدت اهنأ :يأ )٤(

 .رثكاف نیینعم نم دحاو لکل عوضوملا ظفللا هنأب كرتشملا یفارقلا فرع (5)

 .(59 ص) يئارقلل لوصفلا حيقنت حرش رظنا

 ٤ ٤



 .«(ريغصلا» و «ريبكلا» ل للجلا» ك نيداضتملا ىلع عقي دقو

 «ناويحلا» ىلع عقي «يحلا» ك ئطاوحلا نم كرتشملا برقي دقو

 تابنلا ةايح ريغ ناویح ا ةايح نأل ؛كرتشم وهو ًائطاوتم نظي «تابنلا»و

 يف يعمصألا لاقو «نّيلا ريغصلاو ميظعلا ءيشلا للجلا )١١15/11( برعلا ناسل يف )١(

 :يأ مهتبيصم تلج دق :لاقي نيا :للجلاو ءميظعلا :للجلا :(4 ص) دادضألا

 :ديبلل دشنأو .تمظع

 لمألا هيهليو ىعسي ىتفلاو 2 للج توملا الخ ام ءيش لك



 0و 8

 .ةوق ىمسي كاردإلا ببس

 .((ةلوقعم» و ”(ةلّيختم» و "!«ةسوسحم)) :ةكردملا یناعملاو

 :یمست اهب رصبت ترص ىتح ةھب لا نع هب تزيمت ىنعم كتقدح يفف
 .ةرصبم ةوق

 ءراصيإلا مدعنا ''' [ْرَصِبْلا] مدعنا اذإف رصبلا ةساحم سرسحم :ٌرِصبملاف

 . اليخت كلذ ىمسيف اهيلإ رظنت كناك كغامد يف هتروص تيقبو

(1) 

(7) 

(۳) 

)٤٤ 

(0) 

 ةھڑن ۱۰٦/١-۱۰۹ رظانلا ةضور ۱٠٢٣-۱۰٦ /۱ ىفصتسملا :ىف لصفلا اذه رظنا
 رن ي

 .(08/1) رطاعلا رطاخلا

 لاكشألا ةفرعم اهعبتيو ناولألاك ةرهاظلا سمخلا ساوحلاب تاكردملا يه تاسوسحملا

 حئاورلاو «قوذلاب موعطلاكو ؛عمسلاب تاوصألاکو ءرصبلا ةساحب كلذو «ريداقملاو

 ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةرارحلاو ةدوربلاو «ةبالصلاو نيللاو ءةسمالملاو ةنوشخلاو ءمشلاب
 ۔سمللا ةساحب

 .۸۹-۹۰ ص «ملعلا رایعم :رظنا

 :سه يهو ةنطابلا ساوح ا نم اذه

 .ةفرصتملا ٥- .ةظفاح ا ٤- .مهولا -* .لایح ا -؟ :كرتشملا سحلا ١-

 .1۲ ص «قطنملا ليهست :رظنا

 .(رصبلا) لصألا ينو (۱۰۷ /۱) رظانلا ةضور نم تبا

 ةداملا ةبوبيغ دعب تاسوسحملا روص نم كرتشملا سحلا هكردي ام ظفحت ةوق وه لايخلا

 .كرتشملا سحلل ةنازخ وهف اهيلإ تفتلا املك كرتشملا سحلا اهدهاشي ثيحب

 ۔٦٦ ص «قباسلا ردصملا رظنا
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 .اهيف ةميهبلا ناسنإلا كراشيو .اهب ليختلا ىّيهت ةزيرغ غامدلا يفف

 ۔'''بلقلا اهلحم ًالقع ىمست ةميهبلا نیابت ةثلاث ةوق كيف / مث

 نبا اهلقن ةياور "”'«سأرلا يف لقعلا نأ ىلع» دمحأ مامإلا صن :تلق

 .ملعا ىلاعتو هناحبس ہللاو نآرقلا رهاظ لوألاو ."”يزوجلا

00 

("۲) 

(۳ 

 و

 .ةيعفاشلاو ةلہانح ا رثکا لوقلا اذه راتخا

 ینوطلا هلاقو .دمحأ مامإلا نع روهشملا وهو غامدلا يف لقعلا نأ :يناثلا لوقلا

 .ةفسالفلاو

 .يكبسلا هراتخاو بيصن هنم ةساح لكل نأ :ثلاثلا لوقلا

 رظانلا ةضور ء(۵۹۹ ص) ةدوسملا )58/١(. ديهمتلا ء(۸۹/۱ ةدعلا) :رظنا

 ؛(٤/٥٦١) حلفم نبال هقفلا لوصأ )۲٥۹/۲( ةضورلا رصتخم حرش ء(۱۰۸/۱)

 هابشألا (۸۴/۱) ریت ا بكوكلا حرش ؛(٦٦۲- ٦٦٢ /۱) ريرحتلا حرش ریبحتلا

 .(۸۹/۱) طیح ا رحبلا (۱۸/۲) یکبسلا نبال رئاظنلاو

 امين لوقلا اذه لثم ىلع هللا همحر دمحأ صن دقو :(۸۹/۱) ةدعلا يف ىلعي وبأ لاق
 دايز نب لضف نع هدانسإب دمحأ رابخأ نم يناثلا ءزجلا يف نيهاش نبا صفح وبأ هركذ

 :لوقي لبنح نب دمحأ تعمس :لاقو ؟ندبلا نم هاهتنم نيأ لقعلا نع لجر هلأس دقو

 .لقعلاو غامدلا رفاو :مهوق ىلإ تعمس امأ سأرلا يف لقعلا

 نباب فورعملا يلبنحلا يدادغبلا يركبلا يشرقلا دمحم نب يلع نب نمحرلادبع وه
 ف۹۷٦ ةنس دادغبب قوت ظعولاو ثيدحلا يف هتقو مامإ ناكو ه5 ١4 ةنس دل .يزوجلا

 . ٩۳/۲ دشرألا دصقملا ء۳۹۹/۱ ةلبانحلا تاقبط ليذ :يف ةمجرت هل

 بلقلاب ربعف [۳۷ :ق] ( بلك مل ناگ نمل یر ذل كلل ىف نإ > ىلاعت هلوقب هل لدتسا دقف

 .هلحم هنأل لقعلا نع

 لقعلا لعجف [47 :جحلا] ( آی َنوُلقْعَي بوف محل َنوُكَتُف ضرألا ىف وُريِسي رَلْقأ ) :ىلاعت هلوقو

 .بلقلا يف

 . [41 :جحلا] 4 ٍروُدّصلأ ىف ىلا ُبوُلُقْلا یَمعَت نكيلو صَل یم ال ارق > :ىلاعت هلوقو

۷ 

 ٥ب



 روصلا ليصفت ىلع ردقت نأ اهنأش ةركفلا ىمست ةعبار ةوق كيف مث

 اھ سيلو رخآ ءيش كاردإ اھ سيلو ءاهبيكرتو اهعيطقتو لايخلا يف يتلا
 .اه لثم ال ةروص عارتخا



 لصف

 وأ ؛يفنب رخآلا ىلإ امهدحأ بستني نأ امإ نيدرفم نيب فیلاتلاو
 .«ميدقب سيل» ««ثداح ملاعلا» :انلوقك تابثإ

(1) 

(0 

 .هيلع ًاموكحمو ًامكح :ءاھقفلا ھهیمسیو

 .ةيضق عيمجلا ىمسيو

 ىمسي بذكلاو قدصلا لمتحي يذلا بكرملا قيدصتلا :لاقف ةيضقلا يناهفصألا فّرع

 .ربخ او مزاح لا لوقلا اهنم داريو ؛ةيضق

 .(۸۷ /۱) رصتخملا نايب رظنا

 ميسقتلا اذهو ؛ةفلتخم تارابتعاب ةيضقلل تاميسقت ةيضقلل ملعلا رایعم يف يلازغلا ركذ
 .هصوصخ وأ اهعوضوم مومع رابتعاب فلؤملا هركذ يذلا ةيضقلل
 ىفصتسملا ء(۹۰۸۹ ص) ملعلا رايعم :يف رابتعالا اذهب ةيضقلا ميسقت رظنا

 )٦٦/١( رطاعلا رطاخلا ةهزن 560 ا ا )١/ رظانلا ةضور )111-1۹4/0

 ؛(١۱۲ ص) ملسلا نتم ىلع ينائبلا حرش ء(۸۸/۱-۹۱) يناهفصألل رصتخلا نايب

 يناجرجلاو يزارلل ةيسمشلا حورش ء(۷٥ ص) ملسلا نتم ىلع يروجابلا ةيشاح

 يروصلا قطنملا 6” ص) قطنملا تايساسأ ؛(۲۹۔٢/۲۰) يتوكلايسلاو
 ةقطانملا دنع اهتامدقمو لالدتسالا قرط ء(۳۹ ص) قطنملا ليهست ١١١-١١٤(. ص)
 ۔(۱۸۲۔-۱۸۱ ص) نييلوصألاو

۹ 
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 . اع رايز» :وحن نيع يف ةيضق

 ."'«ملاع سانلا ضعب» :وحن ةقلطم ةيضقو

 ." «زّيحتم مسج لك» :وحن ةماع ةيضقو

 ٢[. :رصعلا] (ِرَسُخ ىل إلا نإ ) :انلوقك ٴ'ةلمھم ةيضقو

 لوقك ةماعلا عضوم ةلمهملا  [نيطلاغملا] سانلا ضعب عضو امبرو
 .ريعشلاو ربلا :هليلد «يوبر موعطملا» لئاسلا

 لك سيل ريعشلاو ربلاو ؟هليلد امف :موعطم لك تدرأ نإ ؛/ :لاقيف

 .تاموعطملا

 نم لجرفسلا نأ لمتحم ذإ ؛ةجيتنلا مزلت مل :ضعبلا تدرأ نإو

 .يوبرب سيل يذلا ضعبلا

(1) 

(CY) 

(۳ 

(4) 

 (ہ)

 .دهتجمب سيل دلاخ :لثم ءأیثزج اهعوضوم ناک ام يهو ةیصخش ىمستو
 .(47 ص) ؛قطنملا صيخلت رظنا

 عم هقيداصم ىلع اهيف مكحلا انھجوو ًايلك اهعوضوم ناك ام :يهو «ةروصحلا ىمستو

 .ءارقف بالطلا ضعب :لثم ءاهيلع موكحملا قيداصملا ةيمك رصح
 .قباسلا ردصملا :رظنا

 :لثم ءيلك هتفصي اهيف مكحلا انھجوو ًايلك اهعوضوم ناك ام يهو ةيعيبط ىمستو
 .قباسلا ردصملا رظنا «عون ناسنإلا

 ةيمك نايب لامهإ عم هقيداصم ىلع اهيف مكحلا انهجوو ًايلك اهعوضوم ناك ام يهو
 .قباسلا ردصملا رظنا .بسري ال دج ا بلاطلا :لثم ءاهيلع موکح ا قيداصملا

 ۔(نیلطاعملا) لصألا ينو ١١7( /۱) رظانلا ةضور نم تبنملا

 > ٣



 '''اناھرب يمس :ةیعطق ناتمدقملا تناك اذإو

 .ًايهقف ًاسايق تیمس :ةنونظم تناك نإو

 .ًازاجم ًايلدج ًاسايق تيمس :ةملسم تناك نإو

 :برضأ ةسمح ناهربلاو

 نأ» :هنم مزليف «مارح ركسم لکو .ءركسم ذيبن لك» :انلوق :لوألا

 ةفصلا ىلع انمكح مث «ذيبنلل ةفص رکسلا انلعج انأل ؛''ممارح ذيبن لك

 .هيف فوصوملا لخدي ةرورضلابف ميرحتلاب

 نيتمدقم نع ةرابع ناهربلا» :لاقف )١١7/1(. ىفصتسملا يف ناهريلا يلازغلا فّرع (١)

 .«ةجيتن امهنيب دلوتیل صوصخ طرشب ًاصوصخ ًافيلات فلؤت نيتمولعم
 سایقلا وه ناهربلا نأ ملعا» :لاقق (۹۱/۱) رصتخملا نايب يف يناهفصألا هفرعو
 نأل ؛ةيعطق هتامدقم عيمج نوكي نأو دبالف «ةينيقي يأ ءةيعطق ةجيتنل جتنملا ينيقيلا

 .«قح قحلا مزالو هل ةمزال هتامدقم

 رظانلا ةضور يف ةمادق نباو )١١١/١( ىفصتسملا يف يلازغلا :لاثلا اذه ركذ

 ۔(١٥۱۱/۱)

 نويقطنملا هب لثی يذلا لاثلا اذه ىلع ةيميت نبا مالسإلا خيش ضرتعا دقو
 ركسم ذيبنلا» :انلقف هيف عزانتملا ذيبتلا ميرحت نايب اندرأ اذإ امك :لاقف .نويلوصألاو

 انلوقو صنلاب ملعي رخ ركملا ذيبنلا :انلوقف ««مارح رخ لك» وأ «مارح ركسم لکو
 ةمدقملا يف عازنلا ان عازن كلذ يف سيلو «عاجإلاو صنلاب ملعي «مارح رخ لك»

 ركسم لك» :لاق هنأ 3 ينلا نع ۱٥۸۷( /۳) ملسم حيحص يف تبث دقو ءیرغصلا

 مظنلا ىلع اذه ركذ ل يبنلا نأ سانلا ضعب نظي دقو «مارح ركسم لكو رخ

 نإف :ہنظی نم ميظع لهج اذهف نويقطنملا هلعفي امك نيتمدقملاب ةجيتنلا نييبتل يقطنملا
 لك» نوک نأ كلذو ملعلا نايب يف قيرطلا اذه لثم لمعتسي نأ نم ًاردق لجأ چت يتلا

 كش امنإو «سايقلاب كلذ ةفرعم ىلإ نوجاتحي الف نوملسملا هملع ام وه «امارح رخ

 = كلذ ريغو بوبحلاو لسعلا نم عونصملا ذيبتلاك ةركسملا ةبرشألا نم عاونأ يف مهضعب
۳۱ 



 .ةثالث ىلإ دوعتف نیتمدقم ا يف رركم دحاو اهنم ةعبرأ ناهربلا ءازجأو

 :ناطرش '''[برضلا] اذهلو

 .ةتبثم ىلوألا نوكت نأ :امهدحأ

 .اهمومع ببسب هيلع موکح ا اهيف لخديل ؛ةماع ةيناثلا نوكت نأ :يناثلاو

 ؛''رفاکلاب ملسملا لتقي ال» :انلوقك نيتمدقملا يف ًامكح ةّلعلا نوكت نأ :يناثلا

 . يیفاکملا» رركملاف ؛«يفاكم هب لتقي نم لکو / فاكم ريغ رفاکلا نأل ب٦

 ينلا ينثعب :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع ٥٥٥١/٣[ ملسم حيحص] حيحصلا يفامك =

 :هل لاقي انضرأب عنصي ًايارش نإ ہللا لوسر اي :تلقف نميلا ىلإ لبج نب ذاعمو انا

 مهباجاف «مارح ركسم لك» :لاقف ءلسعلا نم عتبلا :هل لاقي بارشو ءريعشلا نم رزملا

 وهف ركسي ام لك» نأ ًاضيأ نيبو «مرح وهف ركسي ام لك نأ اهيف نّیب ةيلك ةيضقب ٹچ
 ميرحتب ملعلا بجوي ناك امهيأب ملعلا «ناتقباطتم ناتقداص ناتیلک ناتیضق ناتاهو ((رمخ

 .ًاعيمج امهب ملعلا ىلع ًاققوتم ركسم لک ميرحتب ملعلا سيل ذإ ركسم لك
 باتکل ىطويسلا رصتخم ۲٠۰ ۲٥٢( ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ص) نييقطنملا لع درلا باتك :رظنا

 ۔(۳۰۸ ۳۰۷ 03115 ۲۲٢ ص) نانریلا قطنم ىلع درلا يف ناميإلا لهآ ةحيصن
 )١( رظانلا ةضور نم تب او لصألا يف سمط )١١5/4(.

 :نيلوق ىلع رفاکلاب ملسملا لتق يف ءاملعلا فلتخا (۲)

 نع كلذ يورو ناک رفاك يأ رفاك لتقب صاصقلا ملسملا ىلع بجي ال :لوألا لوقلا

 يعزوألاو يروثلاو كلام لاق هبو - مهنع هللا يضر - يلعو نامثعو رمع

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو يعفاشلاو

 باتک يف هحيحص يف يراخبلا هجرخأ «رفاكب ملسم لتقي ال» چٹ يلا لوقب اولدتساو

 .(۲۷۷ /4) تايدلا

 .ةصاخ يمذلاب ملسملا لتقي :يأرلا باحصأو يعخنلاو يعشلا لاق :يناثلا لوقلا

 157/1١. ینغلا :يف ةلاسملا هذه ليصفت رظنا

 .قرفلاب ءاھقفلا هنع ربعي يذلا وه مظنلا اذهو «لرألا ةمدقملا يف مكحلا وهو ةلعلا وهف (۳)

 ۱۲۲/۱-۱١۳. ىفصتسملا :رظنا

۲۲ 



 .ةيفان ةيضق الإ جتنی ال هنأ :مظنلا اذه ةيصاخو

 ناطرش هلو

 تابثإلاو يفنلاب ''' [ناتمدقملا] فلتخت نا :امهدحأ

 .ةماع ةيناثلا نوكت نأ :يناثلاو

 .نيتمدقملا ین اهب ًاءودُبم ةلعلا نوكت نأ :ثلاثلا

 اضقن ءاهقفلا هيمستو

 «نول داوس لكو «ضرع ماوس لك» :انلوقك ةصاخ ةجيتن جتنیو

 .'' «نول ضر! ضعي نال نم مزا

 يلعصملاف ةحيحص ةالصلا تناك نإ» :هلاثمو ''مزالتلا :عبارلا
 .«رهطتم يلصملا نأ :مزليف ةحيحص ةالصلا نأ مولعمو رھطتم

 .لصألا يف حضتي مو (۱۱۸/۱) رظانلا ةضور نم تبثلا 00(

 ضعب نأ :هنم مزليف «يوبر رب لك» و «موعطم رب لك» :تلق ول :ًاضيأ هتلثمأ نمو (؟)

 .يوبر موعطم ا
 ربلا وهو دحاو ءيش ىلع امهب انمكح نائيش موعطمل او يوبرلا نأ :هتلالد هجوو

 نکماف ءًاماع نكي مل نإو ًاصاخ ًامكح بجوي نأ :ءاقتلالا تاجرد لقأو «هيلع ايقتلاف

 .موعطم يوبرلا ضعبو «يوبر موعطملا ضعب :لاقي نأ
 , ١/ ٥٢١-۱۲٥. ىفصتسملا :رظنا

 :ملسلا نتم يف ِيرضخ لا لاق ,لصتملا يطرشلاب ةقطانملا دنع یمسیو (۳)
 نیازج لا مزالت تبجوأ ام لاصتالا تاذ نايب امأ

 .ها .اهيفرط نيب مزالتلا تتبثاو تبجوأ يتلا يه ةلصتملا ةيطرشلا نأ يتعي :ينانبلا لاق

 = .ةيفاقتاو ةيموزل :نیمسق ىلإ ةلصتملا ةيطرشلا مسقنتو
۳ 



 يلصملا نأ :مولعمو .رهطتم يلصملاف ةحيحص تناك نإ» :لوقن وأ

 .«ةحيحص ريغ ةالصلا نأ :مزليف رهطتم ريغ

 مزليف ةالصلا ةحصل ًاطرش ةراهطلا لعج هنأ ةلمجلا هذه ةلالد هجوو

 الو طورشملا ءافتنا طرشلا ءافتنا نمو .طرشلا دوجو طورشملا دوجو نم

 .سكعلا مزلي

 نم معأ مزاللا نوكي نأ بجيف :ءيشل ًامزال ءيش لعج ''” [امهمو]

 ءافتناو ؛معألا توبث بجوي صخألا توبث نأل ؛هل ًايواسم '''[وآ] موزلملا

 يضتقي بجومل مدعلاو دوجولا يف اهيلاتب اهمدقم لاصتا نوكي نأ دبالف ةیموزللا اما =

 رخآلل ًاموزلم امهدحا نوک وأ هل ًاببس رخآلاو رخآلل أببس امهدحأ نوكك كلذ

 تيمس مدعلاو درجولا يف امھنیب طابترالل يضتقملا بجوملا كلذبو .هل ًامزال رخآلاو

 .ًايداع وأ ًايعرش را ًايلقع روكذملا امهنيب طابترالا كلذ ناك ءاوس ةيموزل
 .ًاناويح ناك ًاناسنإ اذه ناك املك :يلقعلا لاثم

 ۔رھظلا ةالص تبجو سمشلا تلاز املك :يعرشلا لاثم

 .ءوضلا دجو سمشلا تعلط املك :يداعلا لاثم

 يزارلل ةيسمشلا حورش ء(١۱۳ ء١٠ ص) ملسلا نتم ىلع يناتبلا حرش رظنا

 بادآ ء(۸۳ ص) ملعلا رايعم ء(۱۲-۱/٢٥۱۳۱) ىفصتسملا ء(۸۸/۲) يناجرجلاو

 يروصلا قطنملا .(47 ص) قطنملا ليهست ء(٤ ص) لوألا مسقلا ةرظانملاو ثحبلا

 .(۹۱ ص) ہقفلا لوصأ ملع تامدقم يف تاسارد ء(۱۲۸ ص)

 .(اهنمو) لصألا ينو (۱۲۱/۱) زظانلا ةضور نم تبثملا )١(

 .(و) لصألا فو (۱۲۱/۱) رظانلا ةضور نم تب ا (0)

۳£ 0 



 ۱/۷ :/ صخألا ءافتنا نم الو ؛صخألا توبث :معألا توبث نم مزلی الو

 توبث «ناويحلا» توبث نم مزلی «مسج ناويح لك» :كلوقف معلا ءافتنا

 .سكعلا مزلي الو «ناويحلا» ءافتنا «مسجلا» ءافتنا نمو «(مسجلا))

 هنكل ميدق امإو ثداح امإ ملاعلا» :انلوقك '''ميسقتلاو ربسلا :سماخلا
 .«ثداحي سيلف ميدق هنكل وأ «میدقب سيلف ثداح

 تابثإ 2 وأ آلا فن ٠ 2” تابثإ] باني ني 5 لكو

 .”رخآلا (۳) 54
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 ةیطرشلا وأ لصفنملا يطرشلا هنومسي نویقطنلاو ؛مسالا اذهب هنومسي نوملكتملا )١(
 .نيفرطلا نيب ًارفانت تبجوأ اهنأل كلذب تيمسو «ةلصفنملا
 :نيمسق ىلإ ةلصفنملا مسقنتو
 .داضتو ضقانت نم بجرملا اهيفرط نیب رفانتلا نوكي يتلا يهو «ةيدانع :لوألا مسقلا
 .ًارجح وا ًارجش ءيشلا نوكي نأ امإو ًادرف وأ اجوز ددعلا نوكي نأ امإ :اهلاثم

 ینانی ال ناب بجوملا ريغ اهيفرط نيب رفانتلا نوكي يتلا يهو ةیقافتالا :يناثلا مسقلا
 .رخآلا بذكو امهدحأ قدص نأ قفتا نكل رخآلا امهدحأ

 امهنيب ینانت ال هنإف ادا رامحلا نوكي نأ امإو اناویح ناسنإلا نوكي نأ امإ :اهاثم
 .يناثلا بذكو لوألا قدص نأ قفتا نكل

 يناجرجلاو يزارلل ةيسمشلا «حورش (۱۳۸ ص) ملسلا نتم ىلع ينانبلا حرش :رظنا
 00 ١5(. ص) ملعلا رايعم 44-7

 .لصألا يف دری ملو )۱۲١/١( رظانلا ةضور نم تبثملا 0

 امهدحأ تابثإ جتني ضقانتلا طئارش امهيف دجو اذإ نيلباقتم نيضقانتم نیمسق لك يأ 2م

 .رخآلا تابثإ امهدحأ يفنو :رخآلا ّيفن

 )١71/1١(. ىفصتسملا :رظنا



 .هماسقأ

 ۔'''ہانرکذ ام ىلإ عجرت مولعلا ماسقأ يف ةلدألا عیجو

 :وهف مظنلا اذه ىلع ال ركذت ثيحو

 .روصقل امإ

 .نيتمدقملا ىدحإ لامهإإل امإو

 :لاعت هلوقك تایھقفلا يف بلاغلا وهو اهحوضول نوكي دق اهامه] مٹ

 ملعلل «ادسفت مل امهنإ» كرت ٥٢[ :ءايبنألا] © اَنَدَسْفَل هَل لإ هاء آَمِيِف نک ول )
)۲( 

 . هب

 ىلإ مجري مولعلا ماسقا عيمج يف لیلعتلاو ليلدلا ضرعم يف ةنسلألا هب قطنت ام نأ :يأ )١(
 .ةقباسلا سمخلا بورضلا

 )١/ ٠١١(, ىفصتسملا :رظنا

 ةمدقملا كرتو «نصحم وهو ىنز هنأل ؛هحر بجي اذه» :لئاقلا لوق :ًاضيأ هتلثمأ نمو )٢(

 .«مجرلا هيلعف نصح وهو ىنز نم لكو» :يهر اهراهتشال ؛ىلرألا
 .(175/1) رظانلا ةضور رظنا

 : ٣



 8 ۱ (١)

 نيتمدقملا نم ةجيتنلا موزل

 «مارح ذيبنلا» :كلوقك رخآلا ىلإ امهدحأ تبسن نيدرفم تعمج اذإ

 هيلع موکح ا ىلإ بستنت امهنيب ةطساو نم دبالف / لقعلا امهب قدصي ملف

 لقعلا قّدصيف ؛ال ًامكح ريصيف مكحلا ىلإ بستنتو ء''[ہل] ًامكح نوكتف
 .هيلع موکح ا ىلإ مكحلا ةبسنب قيدصتلا - ةرورض - مزلیف

 لقعلا قّدص ار ةطساو بلطف عنمف «؟مارح ذيبنلا» :لاق اذإ :هنايب

 ذيبنلا» :لوقيف ةطساولا كلتب مارح ا فصوب قّدصو «ذيبنلا اهدوجوب

 .ةبرجتلاب كلذ ملع دق ناك اذإ «معن» :لوقيف «؟ركسم

 كلذ لصح دق ناك اذإ «معن» :لوقيف «؟مارح ركسم لكو» :لوقيف

 نع نيلصفلا نيذه يف هبيترت فلتخاف هيلي يذلا لصفلا ىلع فلؤملا همذق لصفلا اذه (1)

 .رظانلا ةضور يف ةمادق نبا بيترت

 ةهزن )5/1*١-١10(2 رظانلا ةضور ء(١/١٦۱) ىفصتسملا :يف لصفلا اذه رظناو

 .(85-/817 /۱) رطاعلا رطاخلا

 .لصألا يف دري لو (۱۳۹/۱) رظانلا ةضور نم تبث ا )۲(

TY 
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 مل نم نأل '''ضیقنلا طورش انه هركذ ىلإ ةجاحلا وعدت اممو : "تلق
 :'ةتس يهو ًاضقانتم ضقانتمب ''[سیل ¢[ ًاريثك نظي اهفرعي

 ملاعلاف مومذم «ملاعلا» و حودم «ملاعلا» ك عوضوملا داحتا :لوألا

 .مومذم ہوح و رحسلاب ملاعلاو :حردغ ةعیرشلاب

 ملاعلاف «ميدقب سیل ملاعلا و «ميدق مّلاعلا» ك لومح ا داحتا :يناثلا

 .[9 :سي] ( ِمیِدَقَلا نوُج علا ] ىلاعت هلوقك مدقتم ىنعمب ميدق

 سیل ڈیز «بتاك ديز» :كلوقك / لعفلاو ةوقلا يف داحتالا :ٹلاٹلا

 .لعفلاب بتاكب سيل «ةوقلاب بتاك «بتاكب
 دوسأ يأ «دوسأب سیل دوسأ یجغزلا» ك لكلاو دحلا یف داحتالا :عبارلا

 .نانسألا دوساب سيل مسجلا

 اهركذي ملو فلؤملا نم ةدايز ضيقنلل طورشلا هذهف يلعبلا حتفلا يبأ نبا وه لئاقلا )١(

 .رظانلا ةضور يف ةمادق نبا

 باجيإلا يف يأ .فيكلا يف نيتيضقلا فالتخا :ًاحالطصا ضقانتلا وأ ضيقنلا فيرعت )٢(
 اتقدص نإف ةبذاک ىرخألاو ةقداص امهادحإ نوکت نأ كلذ نم مزلي ثیحب بلسلاو

 .ضقانت الف اتبذك وأ

 مسقلا «ةرظانملاو ثحبلا بادآ (۱۱۷ /۲) يناجرجلاو يزارلل ةيسمشلا حورش :رظنا

 ١٠١(. ص) اهتامدقمو لالدتسالا قرط ء(٤٦ ص) قطنملا :ليهست ۵٥( ص) لوألا

 .قايسلا هيضتقي هتابثإو لصألا يف حضتي مل تبثملا (۳)
 يزارلل ةيسمشلا حورش ؛ء(۹-٦۹۹ ص) ملعلا رايعم :يف اهريغو طورشلا هذه رظنا. (4)

 نايب ء(١٥۱ ص) ملسلا نتم ىلع ينانبلا حرش ء(٢۱۲۔۱۱۹/۲) يئاجرح او

 ء(07 ص) لوألا مسقلا «ةرظانملاو ثحبلا بادآ ء(۱۰۲/۱) يناهفصألل رصتخلا

 .(۲۱۷ ص) اهتامدقمو لالدتسالا قرط .(15 ص) قطنملا ليهست
۳۸ ٦ 
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 سیل ملاعلا ثداح مّلاعلا» :كلوقك نامزلا يف داحتالا :سماخلا

 .هدعب الو هلبق ثداحب سیلو هدوجو لوأ دنع ثداح ملاعلا يأ «ثداحب

 يف يأ «رادلا يف سيل ديز «رادلا يف ديز» :كلوقك ناكملا :سداسلا

 .اهريغ الو هدلو راد يف سيل هراد

 الإ نافلتخت ال ثيحب هنيعب ىلوألا هتستبثأ ام بلست ىتلا ةضقانم ا ةيضقلاف

 .طقف تابثإلاب يفنلا لدبت يف

۳۹ 
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 اهعطق ناب تعطقو «هب تعطقو هب قيدصتلل سفنلا تنعذأ ام نیقیلا
 لقأ دحاولا» :انلوقك هبيذكت يف فقوتي مل قداص اھ ىكح ول ثيحب حيحص

 ."”«نيناكم يف نوكي ال دحاو صخش»و ؛(نینئالا نم

 قداص امل ىكح ول نکل هب رعشت مل وأ هضيقنب ترعشو تقدص ناف
 . "اظ ىمسي هنم اهعبط رفني مل / هفالخ

 ملعلا رايعم )174/1-15١(. ىفصتسملا يف هكرادمو نيقيلا يف لصفلا اذه رظنا )١(

000 

 رظانلا ةضور ء(۲۱۰-٢٠٦ ص) ملسلا نتم ىلع ينانبلا حرش ء۷ ص)
 باتکل يطويسلا رصتخ ء(۴۸ ٠۰ ص) نييقطنملا ىلع درلا )/۱۳٣۵-۱۲۹(

 يف ةيريصنلا رئاصبلا ء(۳-٣٣۳۳۸ ص) نانویلا قطنم ىلع درلا يف ناميإلا لهأ ةحيصن
 ۲٤١-۲٤٤(« /۲) يناجرجلاو يزارلل ةيسمشلا حورش 757١-0778 ص) قطنملا ملع
 نييلوصألاو ةقطانملا دنع اهتامدقمو لالدتسالا قرط ء۰ ص) قطنملا ليهست
 .(75-47 ص)

 يف يناجرجلا ہفّرعو (۱۲۹/۱) رظانلا ةضور يف ةمادق نبا فيرعتلا اذهب هفرع
 داقتعا عم اذك هنأب ءيشلا داقتعا .حالطصالا يف نيقبلا :لاقف ء(۲۳۱ ص) تافيرعتلا
 .لاوزلل نكمم ريغ عقاولل ًاقباطم اذك الإ نكمي ال هنأ
 .عقاولل قباطملا تباثلا مزاج ا داقتعالا نیقیلا :لاقف (۹ ص) تايلكلا يف يوفكلا هفرعو
 .مزاجلا ريغ داقتعالا يفرط نيب حجارلا ددرتلا نظلا (247ص) تايلكلا ین يوفكلا لاق
 همدعو ءيشلا دوجو نيب ددرتلا هب نوديري مهنأل كشلا ليبق نم وه :ءاهقفلا دنعو
 .امهدحأ حجرت وأ ايوتسا ءاوس

0 
> 



 ."” [ىصحت ال] ناصقنلاو ةدايزلا ىلإ لی ا يف تاجرد هلو

 :ةسخ نيقيلا كرادمو

 لقعلا ىضق ىتلا ةضح ا تايلقعلا :يهو '''تایلوألاد :لوألا

 (هسفن دوجوب ناسنإلا ملع» ك لّیختو سكب ةناعتسا ريغ نم اهب ہدرجھب

 .«نيدضلا عامتجا ةلاحتسا»و «ثداحب سيل ميدقلا نأ»و

 ءهشطعو هسفن عرج ناسنإلا ملع» ك «ةنطابلا تادهاشملا» :يناثلا

 .ةميهبلا اهكردت ذإ ؛ةيلقع يه الو ةيسح
 .مئاهبلل نوكت ال تايلوألاو

 -ىهو ؛سمح ا ساوحلاب ةكردملا يهو «ةرهاظلا تاسحملا» :ثلاثلا

 0 [دحاوب] كردملاف «سمللا»و «قوذلا»و «مشلا»و «عمسلا»و «رصبلا»

 .حضاو اذهو «ريدتسم رمقلا»و «ضييأ حلثلا» :انلوقك ینیقی اهنم

 وأ ؛دعُبل ؛راصبإلا ىلإ طلغلا قرطتک :ضراعل اهيلإ طلغلا قرطتي نکل

 .(ىصحي ال) لصألا فو (۱۳۰/۱) رظانلا ةضور نم تبثملا (1)

 الإ اهيف طرتشي الو ءاهفرط روصت درجمب لقعلا اهب مزجی ام يهو تايهيدبلا ىمستو )٢(

 دحاولا نأب ملعلاك ةطساو ىلإ جاتحي الو ءامهنيب ةبسنلا ىلإ تافتلالاو نيفرطلا روصت
 .ءزجلا نم مظعأ لكلا نأو نينثالا فصن

 ٤١(. ص) اهتامدقمو لالدتسالا قرط :رظنا

 .(دحاو) لصألا ينو (۱۳۲ /۱) رظانلا ةضور نم تبثملا 7

 ا
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 ."كرحتم وهو ًاتکاس لظلا ىري كلذلو
 نوك»ك «تاداعلا / دارطا » :ب اهنع ربعيو «تايبيرجتلا» :عبارلا

 رجحلا»و «اركسم رمخلا»و «ايورم ءاملا»و «اعبشم زبخلا»و «ةقرحم رانلا

 ًارجح دهاش سحلا نأل ؛ةيسحج تسيلو اهبّرج نم دنع ةينيقي :يهف .«ًايواه

 سحلل سيلو ءاهدهاشي مل ةماع ةيضقف واه رجح لك نأ امأ «هنيعب يوهي

 0 .نیع يف ةيضق الإ

 .«دادغيو ةكم دوجوب ملعلا» ك «تارئثاوتملا» :سماخلا

 كلذف ريخملا قدص امأو ؛عمسی نأ °" [سحلل] امثإ س وسحب سیلو

 .لقعلا ىلإ
 ."”نيقيلا كرادم ةسمخلا هذهف

 .ةكرحتم يهو ةنكاس موجنلاو رمقلاو سمشلا ىري كلذكو )١(

 .(سحلا) لصألا ينو ٠١١( /1) رظانلا ةضور نم تبثملا )٢(

 .ةسمخلا رومألا هذهب نيقيلا كرادم اورصح نيذلا ةقطانملا ىلع مالسإلا خيش در (۳)

 نم اهوركذ يتلا ةداملا يف هورصح ةيسايقلا ةروصلا يف نيقبلا اورصح امك مهنإ :لاقف

 ام يفن ىلع ليلد ال هنأ مولعمو .تايسدحلاو تابرج او تايلوألاو تايسحلا اياضقلا

 ترج ام اهريغو تايلقعلاو تایسدح ا يف اوربتعا امنإ كلذ عم مث ءاياضقلا هذه ىوس

 يف مهلك نوكرتشي امنإ مدآ ینب ناف كلذ يف اوضقانتو .هيف مدآ ينب كارتشاب ةداعلا

 هنإف «سدحلاو بيرجتلاو رتاوتلاب ملعي ام كلذكو «تاعومسملا ضعبو تايئرملا ضعب

 اذه عم مه مث ؛هوبرجيو مهريغ دنع رتاوتي مل ام ءالؤه برجیو ءالؤه دنع رتاوتی دق

 اهنم موقي الف اهملع نمب صتخت تايسدحلاو تابرج او تارتاوتملا نإ قطنملا يف نولوقي
 كارتشا لب تاسوململاو تاتوذملو تامومشملا كلذكو :مهل لاقيف .هريغ ىلع ناهرب

 - هل نوعماسلا رثكيف ريثك ددع هلقني رتاوتملا ربخلا نإف رثكأ تارتاوحلا يف سانلا
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 :اهنم سیلو اهنم هنأ مهوتي ام اما
 ."”تايمهولاف

 ةداهشب امإ :اهب قيدصتلا بجوت ةدومحم ءارآ :ىهو "تاروهشملاو

 نارفك»و «حيبق بذكلا» :كلوقك لضافألا ريهاج وأ .رثكألا وأ ءلكلا

 .«نسح كلامها ذاقنإو ؛معنملا ركش»و «حيبق ءيربلا ماليإو .معنملا

(1) 

 نب صتخي هنإف ساوحلاب كردي ام فالخب ريثكلا ددعلا نم هعامس يف نوكرتشيو

 .هسحأ

 لهأ ةحيصن باتكل يطويسلا رصتخ (۳۸۵ ء۴۳۸۰ ص) نييقطنلا ىلع درلا :رظنا

 ۳۲٣-۳۲۷(. ص) نانويلا قطنم ىلع درلا يف ناميإلا

 بير ةئراقم نع ًائيرب ًامزج ًءاضق يناسنإلا مهولا اهب يضقي اياضت :يه تايمهولا

 يف اهمكح وه اهنم قداصلاو «ةبذاك يه ام اهنمو ةينيقي ةقداص يه ام اهنمو كشو
 دحاو نآ يف .نيناكم يف نوكي ال دحاولا مسجلا ناب انمكح لثم اهعباوتو تاسحملا

 .تاسح ا نم دهع ام قفو ىلع تاسح ا ريغ يف انمکح اهنم بذاكلاو

 ۲٢٢(. ص) ةيريصنلا رئاصبلا (۱۸۹ ص) ملعلا رايعم :رظنا

 اهيدقتعم دنع رثكألا وأ ةفاكلا قافتا اهب قيدصتلا بجوأ ءارآو اياضت يه تاروهشملا

 ةمزالمو «ماحرألا ةلصو «ماعطلا ماعطإو مالسلا ءاشفإ نسحب انمکح لثم اهيلع

 ءاذيإ حبقب انمكحو .ماكحألاو اياضقلا يف لدعلا ةاعارمو «مالكلا يف قدصلا

 .نارفكلاب ةمعنلا ةلباقمو «ناتهبلا عضوو :ناسنإلا
 )۲٤٠١/۲(« يناجرجلاو يزارلل ةيسمشلا حورش ؛(١۱۸ ص) ملعلا رايعم :رظنا

 ۲۲٢(. ص) قطنملا ملع يف ةيريصنلا رئاصبلا
r 



 لصف

 لالدتسالا» ك ةلع ناهرب وهف :لولعملا ىلع ةلعلاب تللدتسا اذإو

 .«رطملا ىلع بطرلا ميغلاب

 رهف :رخآلا ىلع نيلولعملا دحأب وأ :ةلعلا ىلع لولعملاب تللدتسا نإو

 .«ميغلا ىلع رطم اب / لالدتسالا» ك '''ةلالد ناهرب

 حص هقالط ''"[مص] نم لك» :انلوقك رخآلا ىلع نيلولعملا دحابو

 ىلع لدت نيتجيتنلا ىدحإ نإف «هراهظ حصيف هقالط حصي يمذلاو «هراهظ

 ."' [اهتلع مزالت ىرخألاو] اهتلع مزالت اهنإف ةلعلا ةطساوب ىرخألا

 :ةلعلا ناهرب وأ ةلعلا سايق ءاهقفلا هامس ربكألا دحلل ةلع ناك اذإ طسوألا دحلا )١(

 .مل نع هب باجي ام ركذ يأ «مللا ناهرب» :نويقطنملا هامسو

 ہوّمس نويقطنملاو ةلالدلا ناهرب وأ ةلالدلا سايق ءاهقفلا ہاّمس ةلع نكي مل نإو

 هتلع نايب ريغ نم رغصألل دوجوم ربكألا دلا نأ ىلع ليلد وه يأ «نإلا ناهرب»

 .اذك رمألا نإ موق نم نهذلا يف هققحتو مكحلا ةينإ ىلع هتلالدل كلذب يمسر

 حورش ؛(۱۷۳/۱) ىفصتسملا ء(۲۳۲ص) ملعلا رايعم :يف ناهربلل میسقتلا اذه رظنا

 ٠۲۳۳ ص قطنملا ملع يف ةيريصنلا رئاصبلا ۲٤٤( /۲) يناجرجلاو يزارلل ةيسمشلا

 ٦٦٦(. ص) قطنملا ليهست )١/ ۱٤١٤( رظانلا ةضور

 .باوصلا وهو )١/ ۱٢١( رظانلا ةضور نم تبث او (تحص) لصألا يف (۲)

 .لصألا يف دری مو ٠١١( /۳) رظانلا ةضور نم تبثملا (۳)

٤ 6 



 ةيئزج رومأ حفصت نع ةرابع :وهف ءا رقتسالاب لالدتسالا امأف

 هنأل ؛ضرفب سيل» :- رتولا يف - انلوقك '''اهلثم ىلع اهمكحب مكحيل

 :ناعون وهو لالدتسالا عاونأ نم عون ءارقتسالا )١(

 يلك كلذ نم يئزج لكف ؛يلكلا يف هتوبثل يئزج يف مكح تابثإ وهو :مات ءارقتسا

 سايقلا هنأل عطقلل ديفم هنإف عازنلا ةروص الإ يلكلا ىلع هل مكحي امب هيلع مكحي
 .رثكألا دنع عطقلل ديفملا يقطنلا

 .يفالخ الب ةجح وهو :يدنهلا يفصلا لاق

 يلكلا مكحلا تابثإل تايئزجلا رثکا هيف عبتت يذلا وهو :صقان ءارقتسا :يناثلا عونلا

 بلغألا معألاب درفلا قاحلإب ءاهقفلا دنع اذه ىمسيو «تايئزجلا عينج نيب كرتشملا

 :نيلوق ىلع عونلا اذه يف فلتخاو

 يدههملاو يواضيبلاو ةلبانحلا ضعب هراتخاو نظلا ديفي هنكل ةجح هنأ :لوألا لوقلا

 .يرمرألاو

 ءةجح نوكي لوصحلا ريدقتب مث لصفنم ليلدب الإ نظلا ديفي ال هنأ :يناثلا لوقلا

 ؛(58١ ص) ملعلا رایعم :يف ءارقتسالا نع مالكلا رظنا .يزارلا نيدلا رخف ہراتخاو

 (۲۳۸/۲) يناجرجلاو يزارلل ةيسمشلا حورش ؛(۲۰۹ ص) ةيريصنلا رئاصبلا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا )١41/1١(« رظانلا ةضور )1١51/١-١57(. ىفصتسملا

 ةياهن (۲۱۸/۴/۲) لوصح ا ء(٤١٦ )٤/ رينملا بكوكلا حرش (۳۷۹۵-۳۷۸۸ /۸)

 جاھن لا حرش جاهبإلا ء(۸/٤٥٥٦) يدنا يفصلل لوصألا ةيارد يف لوصولا

 قيقحت 4*٠١( ص) لوصح ا نم لصاح ا )۳۷۸/٤( لوسلا ةياهن ء(۱۷/۳)

 قطنملا ليهست ء(٦(۸ ص) يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش ؛يجان وبا مالسلادبع

 قطنملا ةصالخ 1١7-١1( ص) جھانمل او مولعلا ةفسلفو ثيدحلا قطنملا .(24ص)

 بيطلل ءارقتسالا ۲۸۸-۲۹٦( ص) اهتامدقمو لالدتسالا قرط .( 85-88 ص)

 .(۲۷ ٤۔٢٥۲ ء4٦ ص) يسونسلا

 يملعلا ثحبلا جهنم وه ءارقتسالا نم عونلا اذه نأ نیسحابلا بوقعی روتكدلا ركذ (۲)

 = نم ةفئاطو «مهماكحأ نم ةفئاط يف ءاھقفلا دمتعا هيلعو مولعلا نم ريثك يف عبتملا
٤ 



 روذنلاو ءاضقلا نال ؛ةلحارلا ىلع ىدؤي ال ضرفلاو قلحارلا یلع ىدؤي

 . «اهيلع ىدؤي ال ءادألاو

 ال ضرف لك ناب همكح نإف ؛تایعطقلا نود تاينظلل حلصي اذهف
 .ملعأ هللاو ءمصخلا هعنمي ةلحارلا ىلع ىدؤي

 يس سس ل س

(١) 

 اذه لثم ىلإ اهدعاوق يف تدنتسا ةدع ًامولع نإ لب كلذ ىلع تتبنأ ةيهقفلا دعاوقلا
 قرط رظنا .لوصألا دعاوق ضعبو ضورعلاو ةيبرعلا ةغللا دعاوقك ءارقتسالا
 .(۲۹۰ ص) .نييلوصألاو ةقطانملا دنع اهتامدقمو لالدتسالا
 ؛(۳۷۹۰/۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ؛((١/٤٢۱) رظانلا ةضور :يف لاثلا اذه رظنا
 حرش جاهبإلا ء۸٤) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن «(2311/1) ىفصتسملا
 .(۱۷۰ /۳) جاهنملا

٦٦ 0 



 باب

 نيفلكملا ماكحأ

 (هورکم))و ((حابم))و «بودنم»و «بجاو» 3خ نيفلكملا ماكحأ

 .«روظحم»و

 .ريبختلا وأ ءكرتلا وأ «لعفلا ءاضتقاب دري نأ امإ عرشلا باطخ '"'نآل

 .باجيإف الإو بدنف :كرتلا ىلع باقعلا مدعب ًارعشم لعفلا ىضتقا نإف

 الإو ,ةهاركف :لعفلا ىلع / باقعلا مدعب ًارعشم كرتلا ىضتقا نإو

 .هكرت ىلع باقعلاب دعوت ام :'' "”بجاولاو

 .(ةسخ فيلكتلا ماكحأ ماسقأ) :(ع))و ((بالو ٢ اج يف )١(

 ماسقألا هذه يف يفيلكتلا مکح ا راصحنا ببس نیبیو هجويو للعي فلؤملا أدب انه نم )٢(

 .ةسمخلا

 .(بجاولا دحف) :«ع»و «ب»و « اج يف (۳)

 :ناينعم هل ةغل بجاولا )٤(
 ءطقس :ةبُجَوَو ًابجو بجي طئاح ا بجو :لاقي طقاسلا ىنعمب يتاي :لوألا ىنعملا

 «ضرألا ىلإ اهبونج تطقس :ہانعم ليق ۴٣ :جحلا] ( ايون تّبَحَو ارق ) :ىلاعت هلوقو

 .يه تطقسف اھٹڈنا تجرخ :لیقو

 تبث اذإ ًابوجو بجي ءيشلا بجو :لاقي ءمزاللاو تباثلا ىنعمب يتاي :يناثلا ىنعملا

 .مزلو
 .(۷۹۵۔-۷۹۳ /۱) برعلا ناسل :رظنا

34 

111 



(۳ 

(٤٤ 
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 .هكرات بقاعي ام :لیقو

 .ًاعرش هكرات مذي ام :ليقو

 ؟”يعفاشلا لوق وهو «'''امهدح ءاوتسال '''ضرفلا وهو
 رک ضرفلا |: رجا نعو

 دمحأ مامإلل ةياور وهو «لوألا لوقلا وه اذهو ءضرفلل فدارم بجاولا نأ يأ
 ۔(١٥۱ )١/ رظانلا ةضور )2١1557/١(( ةدعلا رظنا

 ءاوتسال نيتياورلا ىدحإ ىلع بجاولا وه ضرفلاو) :«ع»ر «ب»و «أ» :يف
 .(امهدح

 ء(۱۱۸/۱/۱) لوصح ا ء(١/٣۲۳) ةلدألا عطاوق :يف ةيعفاشلل لوقلا اذه ةبسن رظنا
 لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء((۹۸/۱) يدمآلل ماكحإلا (۲۱۲/۱) ىفصتسملا
(/011(. 

 ةنس دلو «يلطملا يشرقلا نامثع نب سابعلا نب سيردإ نب دمحم مامإلا وه يعفاشلاو
 «ةلاسرلا» ««مألا» :هتافنصم نم ءرصمو دادغبو ةكم ىلإ لحر «ةزغ ةئيدمب ه5
 .(ه'1١7) ةنس يفوت

 ,.(65/50 دادغب خيرات ۳٤٣٣( /۱) ةیعفاشلا تاقبط :يف ةمجرت هل

 نع ذخأ دادغب يف أشنو دلو ينابيشلا لبنح نب دمح نب دمحأ هللادبع وبأ مامإلا وه
 ه1 ةنس دادغبب یتوت .ثيدحلاو هقفلا يف مامإ وهو «يعفاشلاو ءنایفسو ءعيكو

 ,(4/1-15) ةلبانحلا تاقبط ء(۸٥۳۔-۱۷۷ /۱۱) «ءالبنلا مالعأ ريس» :يف ةمجرت هل

 .(55/5؟5) «بهذلا تارذش» ء(١۳٤ /۲) ظافحلا ةركذت

 .(دكآ ضرفلا ةيناثلاو) :(ع))و «ب»و «أ» :يف

 مامإلل ةيناث ةيارر وهو يناثلا لوقلا وه اذهو «نيفدارتم ريغ ضرفلاو بجاولا نأ يأ
 .يناولحلاو القاش نبا ةلبانحلا نم اهراتخا دمحأ

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٤٥ ص) ةدوسملا ء(۳۷۲/۲) ةدعلا. :يف ةياورلا هذه رظنا
(۸۳۷/۲). 

۸ ۰ 



 Pas ىبأ بهذمك "بوجوب عطقي ام مسا وه ٠ ليقف

 .ةالصلا '''ناکراک ًاوهس الو ًادمع هكرت يف حماسي ال ام :ليقو

0010 

(۲) 

۳) 

(0 

(4) 

 .لاوقأ ةثالث ىلع بجاولاو ضرفلا ىنعم يف يناثلا لوقلا باحصأ فلتخا

 نأ يأ دمحا مامإلا نع ةياور وهو بجاولاو ضرفلا ىنعم يف لوألا لوقلا وه اذه

 عامجإلاو ةرتاوتملا ةّئسلاو باتكلاك هب عوطقم قيرطب هبوجو تبث ام :ضرفلا
 .سايقلاو داحآلا رابخأك :ەب عوطقم ريغ قيرط نم تبث ام :بجاولاو

 حرش ريبحتلا ء((۱۵۳ )١/ رظانلا ةضور ء(٥٠ص) ةدوسملا ء(۳۷۲/۲) ةدعلا :رظنا

 815١(. ١ /۲) ريرحتلا

 . .ةیفن ا بهذمك ةلبانحلا دنع لوقلا اذه نأ يأ

 رارسألا فشك ء(۱۱۰/۱) يسخرسلا لوصأ :يف ةيفنحلل لوقلا اذه ةبسن رظنا

 ۔(٣۴۰/۲)

 ناكو ھ۸۰ ةنس دلو .يميتلا يطوز نب تباث نب نامعنلا مامإلا :وه ةفينح وبأو

 يارلا لهأ مامإ وهو «يفنحلا بھذلا بسني هيلإو ءًايقت ًاعرو ًادماز ًالماع ًاملاع

 ھ١٥٥ ةنس دادغب يف يفوت «قارعلاب

 تاقبطلا ء(۱-۸۹ص) يرميصلل هباحصأو ةفينح یبأ رابخأ باتك :يف ةمجرت هل

 ۳٣٣-٥٥٤(. /۳) دادغب خيرات ء(۹٦۱۔۷۳/۱) ةيفنحلا مجارت يف ةيتسلا
 .(ناكرأ وحن) :(ع))و «ب»و فرج :يف

 .بجاولاو ضرفلا ىنعم يف ةيناثلا ةیاورلاو يناثلا لوقلا وه اذه
 .ةنسلاب ناك ام بجاولاو «نآرقلاب مزل ام ضرفلا نأ :دمحأ مامإلل ةثلاثلا ةياورلاو

 الإ اضرف یمسی الو ًاضرف ىمست ال قاشنتسالاو ةضمضملا» :دواد يبأ ةياور يف لاق

 . «هللا باتك يف ناك ام

 ريرحتلا حرش ريبحتلا 224 ص) ةيلوصألا دئاوقلاو دعاوقلا ٥٥( ص) ةدوسملا :رظنا

 ۔(۰/۲٤۸(۲-۸)

٤ 



 ۔'''ةغل هاضتقم قفاويل ًاعرش ضرفلا دكأت ىضتقاف

 يف رجح الو «نونظم»و «عوطقم» ىلإ بجاولا ماسقنا يف فالخ الو

 ۔'''ینعلا مھف دعب تاحالطصالا

 «ةروصحم ماسقأ يف مهبم» ىلإو «نيعم» :ىلإ مسقني بجاولاو

 را ًابجاو ۱ . ةرافكلا لاصخ "۳ یدحإک

 قلد

(۲) 

 قرف

)£( 

(4) 

 .بجاولا نم دكآ ضرفلا نإ لئاقلا يناثلا لوقلا ليلد وه اذه

 ۔(۳۷۹-۳۸۰ /۲) ةدعلا :يف ليلدلا اذه ليصفت رظنا

 .هل رثأ ال يظفل :نافلتخ وأ نافدارتم ضرفلاو بجاولا له ةلأسم يف فالخلا نأ يأ

 اهيف رهظي يتلا لئاسملا ضعب ركذو «يونعم ةلاسملا هذه ین فالخلا نأ يلعبلا ركذو

 .بجاولاو ضرفلا نيب قيرفتلا
 نأو «ناكرألا :ضورفلاب دارم او :تابجاوو ضورف ىلع ةلمتشم اهنإف «ةالصلا» ١-

 .ًادمع هكرت يف حماستي ال بجاولاو أوهس هكرت يف حماستي ال ضرفلا

 هب الإ كسنلا متي ال ضرفلا نأو « تايجاوو ضورف ىلع لمتشم هنإف «ججلا» - ۲

 .مدب ريجي بجاولاو
 .(55 ص) ءةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا رظنا

 .(دحاك) لصألا يف

 ةصوصخم ماسقأ يف مهبم ىلإو نيعم ىلإ مسقني بجاولاو) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .(ةرافكلا لاصخ نم ةلصخك ًاريخ ًابجاو ىمسيف

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع اهيف فلتخا دقو ريخملا بجاولا ةلأسم هذه

 دمحأ مامإلا نع يميمتلا دمحم وبأ هركذو هنيعب ال دحاو بجاولا :لوألا لوقلا

 لقنو «ةيرعشألاو ءاهقفلا ةماعل هبسنو حلفم نباو ينوطلاو ةمادق نبا ہراتخاو

 .ءاملعلا رثكأل يوادرملا هبسنو هيلع هقفلا ةمئاو فلسلا عامجإ نأ ينالقابلا

 نباو ىلعي يبأ يضاقلا لوق وهو لعفلاب نيعتيو دحاو بجاولا نأ :يناثلا لوقلا

 = .ةلزتعملا ضعبو ليقع
5 



(۱) 

(۲) 

(۳ 

 ۔'''بوجولا هتافانل ؛''ةلزتعلا هتركنأو

 ۔اعرش هعوقوو القع هزاوج :انلو

 ."” ًالاحم نكي مل ضرُف ول هنإف :لقعلا امأ

 ام الإ راتخي ال فلكملا نأ ملع دق هللا دنع نيعم دحاو بجاولا نأ :ثلاثلا لوقلا

 هبسنتو ةلزتعملل ةرعاشألا هبسني لوقلا اذهو باطخلا وبأ هراتخاو .هيلع بجو
 , .مجارتلا لوق ىمسيو ةرعاشألل ةلزتعملا

 دنع ذاش فيعض هنكلو «ةيرعشألاو ةلزتعملا نم لكل نوكي نأ لمتحيو :يوادرملا لاق

 .يفنلا نم ىلوأ وهو رھتشی مل نيتفئاطلا نم لك
 بجي هنأ ال دارم دحاو لك نأ يأ «رييختلا ىلع ةبجاو لاصخلا عيمج نأ :عبارلا لوقلا

 هنباو يئابجلا نع لوقتم وهو عيمجلاب لالخإلا زوجي ال هنأ ىلع لب دحاو لكب نايتإلا
 .ةلزتعملا نم

 ةضور (۷۷ /۳) حضاولا )۳۳٣/۱( ديهمتلا (۳۰۲ )١/ ةدعلا :يف ةلاسملا هذه رظنا

 هقفلا لوصأ ء((۲۷ ص) ةدوسملا ء(۲۷۹ )١/ ةضورلا رصتخم حرش ء(١/١٥۱) رظانلا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٦٦ ص) ماحللا نبا رصتخم )۲٠٠/١(. حلفم نبال

 ناهربلا ء(۱۷۱/۱) ةلدألا عطارق ء(۳۷۹ /۱) ريثملا بكوكلا حرش (۸۹۳-۸۸۸/۲)

 لوصح ا ء((۲۱۸/۱) ىفصتسملا ء(۱۷۱/۱) ناهرب نبال لوصولا ء۸/۱٦۲)

 ء(١٤۳ /۱) يناهقصألل رصتخملا نايب ء(۱۰۰/۱) يدمآلل ماكحإلا 5)

 حرش ؛(45 )١/ يجابلل لوصفلا ماكحإ ء(۹/۱٥٥) طیح ا رحبلا )85/١(. جاهبإلا

 )٥۹7/۲(« باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(١٥۱ ص) یفارقلل لوصفلا حيقنت

 .(۸۷ /۱) دمتعملا

 .(۸۷ /۱) دمتعملا رظنا

 .(رييختلا عم بوجولل ىنعم ال :اولاق كلذ ةلزتعملا تركنأر) :«عا)و «ب»»و « أ » يف

 طخ هدبعل ديسلا لوقي نأ لقعلا يف عانتما ال هنأ :هنايبو لوألا لوقلل يلقع ليلد اذه

 = تنأ لب ءًانيعم ًادحاو الو .ًاعيمج كيلع امهبجوأ ال طئاح ا اذه نبا وأ .برثلا اذه
 ها
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 .""ةرافكلا لاصخف :عرشلا امأو

 ۔'''دیبعلا قاتعإ ىلإ ةفاضإلاب ةبقرلا قاتعإ لب
 .نيؤفكلا دحأ نم ةأرملا جيوزتو

 . "اف نيح اصلا دحأل ةمامإلا / دقعو

 .بجاو ريغ ةرافكلا لاصخ عيمج نأ ةمألا تعمجأو

 نیب ةيوست عيمجلا بجي نأ يغبنيف ءلاصخلا تواست نإ :''لیق ناف

 .انيع بجي نأ يغبنيف مفصوب اهضعب زیمت نإو .تايواستملا

 نأ هلو .باجيإلاب ًادحاو تایواستلا نم صخي هللا نأ :باوجلاف

 نييعتلا عني يواستلا نألو ؛فلكملا ىلع لاثتمالا لهسيل نّیعم ريغ بجوي

 .دئازلا باجيإ عنمي دحاوب ضرغلا لوصحو

 لقعلا يف سيل لوقعم مالك اذهف كتبقاع عيمجلا تكرت نإو «تئش امهيأ لعفب عيطم =

 .هليحي ام

 .(8571-058ا//1) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن 3١«(« ص) لبلبلا :رظنا

 نيميلا ةرافك يف ةروكأملا ةرافكلا لاصخب دارملاو ءلوألا لوقلل يناثلا ليلدلا وه اذه )١(

 زُهتوشك وأ مكيلهأ نوت اَم ِطَسْوَأ نم نيسم ِةَرََع مام هُهئَرْفَكَف > :ىلاعت هلوق يف
 ۸٩[. :ةدئانل] © ٍوَبَقَر ير وا

 دارفأ نم ًادرف نيعي مل هنأل ؛ةرافكلا يف ةبقرلا سنج نم دحاو قاتعإ بوجو :يأ (؟)

 .ىفك رفكملا هقتعأ امهيأف ءديبعلا

 ۹٦(. /۱) رطاعلا رطاخلا ةهزن :رظنا

 ةأرملا جيوزتو «باقرلا عيج قاتعإ بجول :عيمجلا بوجو يضتقي رييختلا ناك ولف (*)
 .عامجإلا فالخ كلذ لكو رٹکاف نينثال ةمامإلا دقعو ؛عیمحج ا نم

 )457/1١(. رطاعلا رطاخلا ةهزن :رظنا

 .ةلزتعملا ضعب نم ضارتعا اذه (4)



 ءايشألا ملعي هنأل . ""ىلاعت هللا دنع نيعم فلكملا هراتخم ام :لاقي ا

 .هللا دنع نيعم دحاو ريخملا يف بجاولا ناب ثلاثلا لوقلل ليلد اذه 0(

 بجاولا لاصخ نم فلكملا ىلع هبجوأ ام ملعي هناحبس هللا نأ :ليلدلا اذه ینعمو

 .ىلاعت هللا ملع يف انيعم نوكيف فلکلا اهيدؤي يتلا ةلصخلا ملعيو ءريخملا

 .(۹۸/۱) رطاعلا رطاخلا ةهزن :رظنا

 .قباسلا ليلدلا نع باوج اذه (؟)

oar 



 ۔ («عسوم))و («قيضم» : ىلإ بجاولا مسقنیو 00 مل 41 5

 ؛''عیسوتلا (©ةيفنحلا رثكأ تركنأو

0) 

(0) 

(۳ 

(٤٤ 

 .(عسومو قيضم ىلإ تقولا ىلإ تاقوألاب مسقنب بجاولاو) :(ع))و «بد»و «أ» يف

 ءادالل تقو تقولا ءازجأ عيمجف «عسوملا بجاولا تابثإ وهو لوألا لوقلا وه اذه

 ةيعفاشلاو ةلبانحلا نم ءاملعلا رثكأ بهذم وه اذهو .هرخآ وأ هطسو وأ هلوأ يف ءاوس
 .ةيكلاملاو
 رظانلا ةضور (۹۰/۳) حضاولا )550/١(4 ديهمتلا ء(۳۱۰/۱) ةدعلا :رظنا
 هقفلا لوصأ ء(۲۸ ص) ةدوسملا (۳۱۲ /۱) ینرطلل ةضورلا رصتخم حرش ء(١/٦٦۱)
 ربنلا بکوکلا حرش ء(۹۰۱/۲) ريرحتلا حرش ريبحتلا )5١04/1١( حلفم نبال

 يدمآلل ماكحإلا ء(۳۲۳/۱) ىفصتسملا )7714/١(. عمللا حرش ء(۱۹/۱٦۳)
 )٥٤٦/۲(« لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن )۳٥٣/١( ينبوجلل صیخلتلا )٦(

 لوصفلا حيقنت حرش )51١/١(( دضعلا حرش عم بجاحلا نبال ىهتنملا رصتخ

 باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(۳۹/۳٣۱) لوصألا سئافن ء(١٥۱ ص) ينارقلل

 .(۲۷۸۔-۷١ ص) ةلمثلا ميركلادبع روتكدلل عسوملا بجاولا 087/0

 .(ةفینح يبأ باحصأ رثكأ ركنأو) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 :ةعبرأ قرف ىلإ اومسقنا عسوملا بجاولل نوركتملا
 راتخاو ءءاضق نوكي هدعب ىتؤي امو تقولا لوأب صتخ برجولا اولاق نيذلا :اهدحأ
 .ةيفنحلا نم عاجش نب دمحم لوقلا اذه

 هب طقسي ًالفن نوكي هلبق هب ىتؤي امو تقولا رخآب صتخم بوجولا اولاق نيذلا :اهيناث
 .نييقارعلا نع يسخرسلا هلقنو ضرفلا
 ام ىلع فوقومف تقولا لوأ يف ةالصلاب یتآ اذإ فلكملا نإ :اولاق نيذلا :اهئلاثو
 ًالفن ناك «كلذك قبي مل نإو ًابجاو ىدؤملا ناك بوجولل ًالهأ يقب نإف ءهلاح نم رهظي
 = .يخركلا لوق اذهو
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 .۔'''بوجولا '''ہتضقانل

 .ًاعرش هعوقوو ًالقع هزاوج :انلو

 ۔'''ًالاح نكي مل ضرف ول هنألف :ًالقع امأ

 تقولا لوأ يف يلصملا نأ ىلع عامجإلا داقعناف :ًاعرش هعوقو امأو

 .هتين همزلتو ضرفلا باوث باث
 نم ضرفلا ةين تلاحتسال لب لفنلا ةين تأزجأل ًالفن تناك ولو

 .ًالفن اهنوك ملاعلا

 يفو ًالفن نوكتف اهكرت زوجي تقولا / لوأ يف ةالصلا :''لیق ناف

 .ذئيح ةبجاو نوكتف :اهكرت ىلع بقاعي ہرخآ

0) 

() 

(9 

(6) 

 ىلإ هتي مل نإو ءهب ءادألا لصتي يذلا ءزج لاب صتخ بوجولا :اولاق نيذلا :اهعبارو

 .ةيفنحلا دنع روهشملا لوقلا وه اذه «تقولا نم ريخألا ءزحجلا نيعت ءادألاب لصتم ءزج

 ريرحتلا ريسيت ء(۲۱۹/۱) رارسألا فشك «(۳۱/۱-۳۳) يسخرسلا لوصأ :رظنا

 .(5 ٥٤۷-٤۸ /۲) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(۱۹۱-۱۸۹/۲)

 .(بوجولا ضقاني وه اولاقو) :«عا>و ((با)و « آد يف

 بجاولا نأل ؛بوجولا يفاني عسوملا نأ :هانعمو «عسوملا بجاولا ركنأ نم ليلد اذه

 بقاعي الو هكرت زوجي نأ بجوي هيف عسوتلاب لوقلاو ؛هيلع بقاعيو هكرت عسي ال ام
 .نييفانتملا نيب عمج اذهو هيلع

 8 .(۲۱۹/۱) رارسألا فشك :رظنا

 مويلا لعفا :هدبعل ديسلا لوقي نا ًالقع زوجي هنأ :هئايبو لوألا لوقلل يلقع ليلد اذه

 اذهف «لعفت ملو مويلا جرخ نإ صاعو «تلعف نإ عيطم تنأو تئش ءزج يأ يف اذك

 .(۴۱ ص) لبلبلا رظنا .هليحي ام لقعلا يف سيل لوقعم مالک

 .مهتلدآ نم ليلد وهو يناثلا لوقلا باحصأ نم ضارتعا اذه
 هم



 ىلإ هلآم نأل ؛ہتین ہتمزلو ضرفلا باوث تقولا لوأ يف بيثأ امنإو

 .«امهالوأ تقو يف نيتالصلا نيب عماجلا»و «ةاكزلا لجعم»ك وهف ةيضرفلا

 .ًاقلطم هكرت زاج ام بدنلا :انلق

 ةفاضإلاب هكرت ىلع بقوع امو .ًاقلطم هكرت ىلع بقاعي :قيضملا بجاولاو

 .«عسوم ا بجاولا» :هترابع ىلوأو ثلاث مسق هئازجأ نود تقولا عومج ىلإ

 ًاقلطم هكرت زوجي «بدنلا» نأ ليلدب ًابدن تقولا لوأ يف وه سيلو

 ام قرافي طرشب هكرت زاج امو «لعفلا ىلع مزعلا طرشب الإ زوجي ال اذهو
 ال هكرت زاج

 ىلع ةدايز مزعلا باجيإو ءًايصاع نكي نمل مزعلا نع لهذ ول :ليق ناف

 .""بوجولا

 مزعلا كرتي الو ءفلکی ال لفاغلا نأل ؛ًايصاع نكي مل هنأ :باوجلاف

 . "مارح وهو ًاقلطم كرتلا ىلع ًامزاع الإ لعفلا ىلع

 .هلعف هل حيبأ ام لعف هنأل

 .قباسلا ضارتعالا باوج اذه )١(

 .لعفلا ىلع مزعلا نوطرتشي ال نيذلا نم ضارتعا اذه (؟)
 لعفلا ىلع مزعلا كرتي ال هنأل :یصع هكرت ىلع رمتساو مزعلل هبنتو لفغي مل اذإ يأ (۳)

 .كرتلا ىلع مزع دقو الإ
 ۔(۳۲۱/۱) ةضورلا رصتخ حرش ٠۷١(« /1) رظانلا ةضور :رظنا

 مل هقيض لبق هئانثأ يف تامف عسوملا بجاولا رخآ اذإ لصف) :«ع»و ؛بدو «أ» يف )٤(

 .(ايصاع تمي
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 ب٦ .ةبقاعلا ةمالس طرشب ريخأتلا زاج امنإ / :لیق نإف

 ع ةروتسم ةبقاعلا :انلق

 ًاعامجإ حلفم نبا ہاکحو «ةعبرألا ةمئألا دنع مثأي مل لعفلا لبق تامف ريخأتلا هل نم )١(

 مزعلا طرشلا امنإو ءانيلإ سيلف بيع «ةبقاعلا ةمالس رابتعاو هلعف هل ام لعف هنأل

 لعفلا لبق توملا نظ عم هرخأ ولو «هيلإ ءاقبلا هنظ ىلع بلغي تقو ىلإ ريخاتلاو
 .ًاقافتا یصع

 ريبحتلا ء(۲۱۰/۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ «(۳۲۲/۱) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 1 .(4۱۸/۲) ريرحتلا حرش
۷ 



 لصف

 ديلاو ةردقلا» ك فلكملا ىلإ "سيل ام هنم :هب الإ بجاولا متی ال ام

 .بوجوب '''فصری الف «ةباتكلا يف

 .''بجاو "وهف اهوحنو «ةراهطلا» ك فلكملا ىلإ وه ام ىلإو

 .(سيل ام ىلإ مسقني) :«عا>و «ب»و «أ» يف

 .(فصوت الف) :«عا>و ((با)و «أ»» يف

 .(بجاو وهف ةالصلل ةراهطلاك دبعلا رايتخاب قلعتي ام ىلإو) :«عا)و «ب»و «أ» يف

 :نیمسق ىلإ مسقتي هب الإ بجاولا متی ال ام نأ :عازنلا لحم ريرحت
 ءأطرش وأ ءأببس ناك ءاوس .ًاعامجإ بجي الق بجاولا بوجو هيلع فقوتي ام :لوألا
 .عنام ءافتنا وأ

 بجتل فلكملا ىلع هليصحت بجي الف ةاكزلا بوجو هيلع فقوتي باصنلاك ببسلاف
 .ةاكزلا هيلع
 ضرع اذإ اهليصحت بجي الف ؛موصلا ءادأ بوجول طرش يه «ةماقإلاك طرشلاو

 .ةاكزلا بجتل هيفن بجي ال ؛نیدلاک عناملاو .موصلا لعف هيلع بجيل رفسلا یضتقم

 :نيبرض ىلإ مسقني اذهو بجاولا عاقيإ هيلع فقوتي ام :يناثلا مسقلا
 يف ديلاو ةردقلاك هليصحت هتقاطو هعسو يف سيلو فلكملل رودقم ريغ :لوألا برضلا

 .قافتالاب بجاو ريغ برضلا اذهف ةعمجلا يف ددعلار مامإلا روضحو ءةباتكلا

 الإ جراخلا بجاولا متي ال ام وهو برضلا اذهو فلكملل رودقم وه ام :يناثل برضلا
 :يهو ريغ ال اهيف فالخلا لحم ماسقأ ةتس يهو اهيلع فقوتملا ةمدقملاب ىمسملا وهو هب

 .قالطلاو قتعلا ةغيصك ىعرشلا ببسلا ١-

 .ملعلل لصوملا رظنلاك يلقعلا ببسلا 1

 .جحلل رقسلاك يداعلا بسلا -۳

 ٤- .ةالصلل ةراهطلاك يعرشلا طرشلا =
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 «بجاوب سیل اب بجاولا ىلإ لصوتلا بجي» :انلوق نم ىلوأ وهو
 .دوصقملا ةطساوب تبجو ةليسولاو ءًادصق باجيإلاب بجو لصألا نکل

 : اتر اتمرح اگلے ة هتيم وأ قیبنجاب هتخا تے / تهبتشا اذإو

 .هابتشالا ةلعب دی «توملا

 ةلعب :ةتيملا :

 .هب رومأملا دادضأ كرتك ىلقعلا طرشلا -ه

 .هجولا لسغ يف هجولا دح ىلع دئازلا لسغك يداعلا طرشلا ٦-
 :لاوقأ ةعبرأ ىلع ماسقألا هذه يف ءاملعلا فلتخا دقو
 حيحصلا وهو بجاوف فلكملل رودقم وهو هب الإ قلطملا بجاولا متي ال ام نأ :لوألا لوقلا

 .ةلزتعملا نع يدمآلا هاكحو ةيعفاشلا رثكأ هب لاقو هباحصأو دم أ مامإلا بھذم نم

 فيرشلل لوقلا اذه ىزعيو ءالف الإو بجو ةثالثلا هماسقاب ًاببس ناك نإ :يناثلا لوقلا

 1 .رداصملا بحاصو ىضترملا
 هراتخاو ءايعرش ًاطرش وأ ةئالثلا هماسقأب ًاببس ناك ام بجاولا نأ :ثلاثلا لوقلا

 .ینوطلاو نادمح نباو بجاحلا نباو ناهرب نباو ینیوجلا

 دقو هماسقأب ًاطرش وأ ہماسقاب ًاببس ناك ءاوس ًاقلطم بجاوب سيل هنأ :عبارلا لوقلا

 .ةلزتعملا نع يكح
 )۳۳٣/۱( ةضورلا رصتخ حرش 7-5 /۱) رظانلا ةضور ء(٤٢٦ /۲) ةدعلا :رظنا

 حرش ؛ء(۹۲۸۔۹۲۳/۲) ريرحتلا حرش ريبحتلا «(۲۱۱/۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ
 ۲٥۷( /۱) ناهربلا ء(۹/۱٥۲) عمللا حرش )۳٥۷/۱-۳٣٣( رينملا بكوكلا

 نايب عم بجاحلا نبا رصتخم )1٠١4/1(« دمتعلا )21١١/1١(. يدمآلل ماكحإلا

 ٥٥۲-٥۹ ١(, /۲) طیح ا رحبلا ۳٦۸( /۱) يناهفصألل رصتخملا

 «تطلتخا اذإ :لصف) :(ع))و «با»و «أ» يف )١(

 بجاو وهف هب الإ بجاولا مٹی ال ام ةلأسم ىلع نايئبم نايهقف ناعرف ناذه )٢(

 ىفصتسملا )10/١"(« ةضورلا رصتخم حرش ء(١/١۱۸) رظانلا ةضور :يف امهرظنا
(1/ ۳( 

 .(أعم اتمرح) :«عا)و (بدر «أ» يف (۳)
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 .""اهنع فكلا بجي نکل لالح ةاكذملا :'''موق لاقو

 قلعتم وه لب امه ًايتاذ ًافصو ةمرحلاو لحلا سيل ذإ ءضقانتم وهو
 .لعفلاب

 عوكرلا يف ةنينامطلا» ك دودحم دب دّيقتي ال يذلا "”بجاولا اماف
 ةدايزلاف :بجاولا لقأ ىلع داز اذإ «دوعقلاو مايقلا ةدم) و «دوجسلاو

 .باطخلا وبأ ہراتخاو بدن

 «ةدحاو رمألا ىلإ لكلا ةبسن نأل ؛ "بجاو عيمجلا :"”يضاقلا لاقو

 .لاثتما لكلاف / ضعبلا نع ضعبلا زيمتي الو ۲

٦١) 

(۲) 

)۳( 

(4) 

(0) 

 رصتخم حرش )۱۸٤/١(« رظانلا ةضور )۲۳٤١/١(« ىفصتسملا :يف لوقلا اذه رظنا

 ةضورلا )١/ ۳٣٦(.

 .(اھٹع) :«عا>و «ب»و «أ» يف

 .(بجاولا لصف) :«عززو «ب»و «أ» يف

 .ةلبانحلا رثكأو ةعبرألا ةمئألل يوادرملا هبسنو

 رظانلا ةضور ء(١/٦۲۰) حضاولا ء(١/٦۳۲) ديهمتلا )4١١/1( ةدعلا :رظنا

 حرش ريبحتلا ء((۵۸ ص) ةدوسملا ء(١/۸٤۳) ةضورلا رصتخم حرش ء(ء۱۱)

 )11١/1(. ريثما بكوكلا حرش ء(۳۹۲/۲) ريرحتلا

 ةنس دلو يلبنحلا يدادغبلا يناذولكلا نسحلا نب دمحأ نب ظوفحم :وه باطخلا وبأو

 .ه١01 ةنس يفوت «ىلعي وبأ يضاقلا مهنمو دادغب ءاهقف نم ددع ىلع ذملتت م۲

 ۔(۲۳۳ /۲) دمحألا جهنملا ء((١/٦۱۱) ةلبات ا تاقبط ليذ :يف ةمجرت هل

 ىلعي وبأ يضاقلا ءءارفلا نباب فورعملا فلخ نب دمحم نب نيسحلا نب دمحم :وه

 زربأ نم «سيردتلاو ءاضقلا ىلوتو «دادغب يف ھ۳۸۰ ةنس دلو ؛يلبنح ا يدادغبلا

 .ه14248 ةنس دادغبب يفوت «يلبنحلا دماح نبا هخويش

 ۔(۱۲۸/۲) دمحألا جهنملا ء((۱۹۳/۲) ةلبانحلا تاقبط :يف ةمجرت هل

 = .لفن ةدايزلا نأ وهو لوألا لوقلا 1٠١( /۲) ةدعلا يف يضاقلا راتخا
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 وه اذهو ءلدب الو طرش ريغ نم ًاقلطم اهكرت زوجي ةدايزلا نأ :انلو

 .بدنلا

 حلفم نبا ركذو ءيفوطلاو ةمادق نبا بجاو عيمجلا ناب يضاقلل لوقلا اذه بسنو =

 .يناثلاو لوألا لوقلاك ةلاسملا يف نيلوق يضاقلل نأ يوادرملاو

 .ةيفنلا نم يخركلاو ةيهفاشلا ضعب هب لاق بجاو عيمجلا نأب لوقلاو

 ء(۲۰١۲-۹/۳٦۷) حضاولا ء(١/٦۳۲) ديهمتلا 4٠١ 4١١(. /؟) ةدعلا :رظنا

 ٦٥۸(: ص) ةدوسملا ء(۹/۱٣۳) ةضورلا رصتخ حرش )1۸۷/١(« رظانلا ةضور

 :(۹۹۲/۲-۹۹۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا (۲۴/) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 ٥۸۳(. /۲) طیح ا رحبلا ء(۲۳۸/۱) ىفصتسملا

5١ 



 بودتملا :يناثلا مسقلا

 .(”لعفلا ىلإ ءاعدلا :ةغللا يف '''بدنلاو

 ريغ نم هكرت ثيح نم مذ هكرتب قحلي ال رومأم :عرشلا يف هدحو
 ."لدب ىلإ ةجاح

(١) 

(۲) 

(۳ 

0( 

 (ھ)

 .هكرت يف باقع الو باوث هلعف يف ام '''[وھ] :ليقو
(o ۔“'رومام بودنم او 

 .(بودنملاو) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 ہهيلإ مهوعدي يأ ةنوعم وأ برح وأ ءرمأ ىلإ ًاموق ناسنإ بدني نأ :ةغل بدل
 .اوعرسأ :هيلإ اوبدتناو :مھگحو مهاعد :ًايدن مهُبدني رمألا ىلإ موقلا بانو
 )9/81/1١(. برعلا ناسل :رظن

 يف يلازغلا هححصو (۱۸۹/۱) رظانلا ةضور يف ةمادق نبا هراتخا فيرعتلا اذه
 ۲۱١(. /۱) ىقصتسم

 .لصألا يف دري ملو «ع»و (بدو «أ» نم تبثم

 رثكأو يعفاشلاو دمحأ لوق وهو ةقيقح هب رومام بردنلا نأ وهو لوألا لوقلا اذه
 يراشوشلا هبسنو .ءاهقفلاو لوصألا ءاملع نع ليقع نبا ہاکحو امهباحصأ
 .روهمجلل
 رظانلا ةضور ء(۸ ۱٦ ص) ةدوسملا ء(١/۱۷4) ديهمتلا ؛(۸/۱٤۲) ةدعلا :رظن
 (۹۸۵/۲) ريرحتلا حرش ريبحتلا )۳٥٣/١( ةضورلا رصتخم حرش ء)۱)
 نع باقنلا عفر ء(۱۲۰/۱) يدمآلل ماكحإلا .(5 105-05 /1) رينمل بكوكلا حرش
 )1٦۸/١(. باهشلا حيقنت
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 نع َنوُفِلاَحُم َنیْذَلا ِرَّدَحَيلَف ) :ىلاعت هلوقل ؛''رومام هنوك موق ركنأو

 .[3 :رونلا] € ها

 لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول» : # هلوقلو

 .بودنملا لوانتي ال رمألا نأ ملع كاوسلا ىلإ مهبدن دقو '''«ةالص

 لخديف بولطمو ىعدتسم بودنملاو «بلطو ءاعدتسا رمألا نأ :انلو

 لاقو .[4 :لحنلا] ( ٍلَدَعْلَاَب ُرمَأَي هللا نإ ) :ىلاعت هللا لاق ءرمألا ةقيقح يف

 .بودنم وه ام كلذ نمو ×٠ ن (فرتماررئأو ) :ی اعت

 رمأ»و (باجيإ رمأ» :ىلإ مسقني تي رمألا نأ :ءاھقفلا ةنسلأ يف عاش هنألو

 .(بابحتسا

 ىلع لدي [1* :رونلا] ( هرس ْنَع َنوُقَِخ نیلا رَّدَحَيِلَف ط :ىلاعت هلوقو

 بدنلا ىلإ هفرص زوجي نكلو / هب لوقن نحنو .بوجولا يضتقي رمألا نأ

 .ليلدب

 .باجيإو مزج رمأ مهترمأل :يأ «.. .كاوسلاب مهترمأل» :هلوقو

 باطخلا وبأ لوقلا اذه راتخاو ًازاج هب رومام بودنملا نأ :وهو يناثلا لوقلا اذه )١(

 .ةيفنحلا نم يزارلاو يخركلاو ءةلبانحلا نم يناولحلاو

 .(1177 /۲) ریرحتلا ريسيت ء((١/٢۱) يسخرسلا لوصأ :ًاضيأو ةقباسلا رداصملا :رظنا

 .ةريره يبأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا هجرخأ ۲)0(

 مقر ةعمج ا موي كاوسلا باب ةعمح لا باتك ء(۲۸۳/۱) يراخبلا حیحص :رظنا

 ثيدحلا مقر كاوسلا باب ةراهطلا باتك (۲۲۰/۱) ملسم حیحص ء[۸۸۷] ثيدحلا

[Yor] 



 حابملا :'ثلاثلا
 هكراتو هلعاف مذب نرتقم ريغ هكرتو هلعف يف ىلاعت هللا نذأ ام :''وھو

 . "هدم الو
0 

 .عرشلا نم وهو

 لعفلا نع جرح ا يفن ةحابإلا ىنعم ذإ ؛كلذ ةلزتعملا ضعب ركنأو
 .عرشلا لبق تباث كلذو «كرتلاو

 ىلع

(000 

(۲) 

(۳ 

(0 

 :ةثالث لاعفألا :انلق

 .هكرتو هلعف نيب عراشلا رّيخ مسق

 ريع هيف فلكملاف كرت الو لعف ُبلط هيف دري ملام نأ

 .مومعلا ىلع ليلد وهو

 .(ثلاثلا مسقلا) :(ع)زو «ب»و «أ» يف

 .(هدحو) :(ع))و «با»و «أ» يف

 ۔(۱/١٤١۲) ىفصتسملا يف يلازغلا فيرعت نم رصتخ فيرعتلا اذه
 .ءاملعلا رثكأ بهذم وهو ةيعرشلا ماكحألا نم ةحابإلا نأ وهو لوألا لوقلا اذه
 .كلذ ةلزتعملا ضعب تركنا :هلوقب فلؤملا هيلإ راشأ :يناثلا لوقلا
 )۲٦٢/١( ةضورلا رصتخم حرش :(194/1) رظانلا ةضور :يف ةلاسملا هذه رظنا
 ماحللا نبال رصتخملا )۲٤۲/۲(« حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٣٤ ص) ةدوسملا
 ۲۲۷ /۱) ريثما بكوكلا عرش ء(۳/٣۱۰۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۸٥ ص)
 نايب ء(۱/١۱۲) يدمآلل ماكحإلا (۳/۱) لوصخلا ء(٤٤۲ )١/ ىفصتسملا
 .(51978/9) طیح لا رحبلا (۳۹۸ /۱) رصتخملا
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 لصف

 دنع ةحابإلا ىلع :عرشلا لبق اهب عفتنملا نايعألا يف لاعفألا

 ريغ نم اهب انعافتنا ملع دق ذإ ؛''ةیفن او ."”باطخلا يبأو ؛''”يميمتلا

 .ًاحابم نکیلف انريغ ىلع الو انيلع ررض
 .انعفتل اهنأ تتبثف «ىلاعت ہللا ىلإ ةعجار ريغ ةمكحل تقلخ اهنألو

 عرشلا دورو لبق اهب عفتنملا نايعألا يف لاعفألا يف فلتخاو) :«ع»و «ب»و «أ» يف )١(

 .(ةحابإلا ىلع يه :ةيفنحلاو باطخلا وبأو يميمتلا لاق ءاهمكحب

 ةدوسملا ء(٤/۹٦۲) ديهمتلا ء(٤/١١۱۲) ةدعلا :يف هل لوقلا اذه ةبسن رظنا )٢(

 هقفلا لوصأ ء(۳۹۱/۱) ةضورلا رصتخم حرش ء(۱۹۸/۱) رظانلا ةضور ء(٤۷١ ص)

 رب ا بكوكلا حرش «(۷11/۲) ريزحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۷۲/۱) حلفم نبال

)۳9/1( 

 وهو (ھ۳۱۷) ةنس دلو .نسحلا وبأ «دسأ نب ثراحلا نب زيزعلادبع :وه يميمتلاو

 ؛يقرخ ا مساقلا ابآ بحصو «يروباسينلا ركب يبأ نع ثدح «ةلبانحلا ءاملع نم

 .(هالال١) ةنس يفوت :ضئارفلاو عورفلاو لوصألا يف فنصو

 دمحألا جهنملا ء(۷/۲) دشرألا دصقملا ء(۱۳۹/۲) ةلبانحلا تاقبط :يف ةمجرت هل

(۷۹/۲). 

 ۔(۲۷۲ )٤/ ديهمتلا :رظنا (۳)

 ريرحتلا ريسيت (۹۹/۲) ریبحتلاو ریرقتلا :يف ةیفنح ا رثكأل لوقلا اذه ةبسن رظنا )٤(

 .يكلاملا جرفلا يبأل ء(۹۸۱ ص) لوصفلا ماكحإ ين يجابلا هبسنو ( 7
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 يف نأ لمتج هنألو .حيبق هنذإ ريغب ريغلا كلم يف فرصتلا نأل ؛”رظحلا
 .رطخ هيلع مادقإلاف ًاررض كلذ

(١) 

 قفز

۳ 

2 

(0) 

 كن

(¥) 

(A) 

(۹ 

لا] نسحلا وبأ لاقو
 کا *ةفقاولاو ٣“ يررج

 .(لاقو) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 رصتخ حرش ء(٤/۲۷۰) ديهمتلا ء((۱۲٭٤/۳۸) ةدعلا :يف هل لوقلا اذه ةبسن رظنا
 ۔(۳۲۷ /۱) ريثملا بكوكلا حرش ء(٤۷٦ ص) ةدوسملا (۳۹۱/۱) ةضورلا
 مامإ ؛يدادغبلا ناورم نب يلع نب دماح نب نسحلا هلادبع وبأ :وه دماح نباو
 حرش» و بهذملا يف «عماجلا» :اهنم تافنصم هل «مهيتفمو مهسردمو هنامز يف ةلبانحلا

 .ه ٤٠۳ ةنس يفوت .«ةبوجألا بيذهت» و «هقفلا لوصأ حرشا)و ((يقرخلا

 .(۹۸ /۲) دحألا جهنملا (۳۱۹/۱) دشرألا دصقملا ء(١۱۷ /۲) ةلبانحلا تاقبط :يف ةمجرت هل

 ۔(١٥۱۲ ء۱۲۳۸ )٤/ ةدعلا :رظنا

 .دادغب ةلزتعمل (۸۱۸ /۲) دمتعملا يف يرصبلا نیسح ا وبأ هبسن

 .ةيكلاملا نم يرهبألاو ةيعفاشلا نم ةريره ىبأ نباو قلبانح ا نم یناولح ا ًاضيأ ہراتخاو
 ء١۸۱٦ ص يجابلل لوصفلا ماكحإ ء(۹۷۷/۲) عمللا حرش ء(٤۷٦ ص) ةدوسملا :رظنا
 ۷٦۸(. /۲) ريرحتلا حرش ريبحتلا
 .انباحصأ نم يرزجلا نسحلا ىبأ لوق وهو ١747( /4) ةدعلا يف يضاقلا لوقي
 حرش )7٠١/1(: رظانلا ةضور ء(٤/۲۷۰) ديهمتلا :يف هل لوقلا اذه ةبسن رظناو
 ء(۱۷۵/۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ .(47/4 ص) ةدوسملا ء(۳۹۱/۱) ةضورلا رصتخم

 ةدوسملاو ةضورلا رصتخم حرشو ديهمتلا نو )۷۷٠/۲(. ريرحتلا حرش ريبحتل

 يرزجلا نسحلا وبأ :وه يرزجلاو .(يزرخلا نسحلا وبأ) ريرحتلا حرش ريبحتلاو
 نم ةعامج بحص «عورفلاو لوصألا يف ةفرعمو ةرظانملا يف مدق هل ناك .يدادغبل

 هتارايتخا نمو «يرابغلا نبا رهاط وبأ هذيملت ہرصقلا عماجب ةقلح هل تناكو ؛ةلبانحلا
 .هتافو ةنس عجارملا ركذت ملو ؛نآرقلا يف زاج ال هنآ

 11١(. /5) دمحألا جهنملا ء(۹٥۱ /۳) دشرألا دصقلا (( 1117 /7) ةلبانحلا تاقبط :يف ةمجرت هل

 .(يزرخلا) لصألا ينو «ع))و «بد»و أد نم تبث

 .(ةيفقاولا ةفئاطو) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .(۳۹۱/۱) ةضورلا رصتخم حرش 7١((« /1) رظانلا ةضور :يف ةيفقاولل هتبسن رظنا
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 .عرشلا لبق باطخ الو باطخلا مكحلا ىنعم ذإ ؛ "اه مكح ال

 .""بهذملاب قئاللا وه لوقلا اذهو
 مكل َلَع  :لاعت هلوقب مومعلا ىلع ةحابإلا ىلع عمسلا لد دقو

 ( َشِحوَقْلا e مرح امن لق ) :هلوقو [۲۹ :ةرقبلا] 1 اًعيِمَج : ٍضَرألا يف م

 ۃیالا ( َمُكِيَلَع مڪر َمَوَح اَم لتا اَوَلاَعَت َلُق # :ىلاعت هلوقو ء۴۳ :فارعألا]

 « [182١:ماعنألا] ةيآلا ۴ اکڑ 2آ یوا اَت ىف ُدِجَأ آل لك ڑ :هلوقو «١115:ماعنألا]

 ءيش نع لاس نم :امرج نيملسملا يف نيملسملا مظعأ نم نإ» : & هلوقو

 ۔'''مەعلاسم لجأ نم مرحف مرحي ل

 لاح باحصتسا هيف هافك هحابأ وأ ًائيش مرح نم نأ :فالخلا ةدئافو
 3 .“لصألا

 .ةيرعشألاو يربطلا يلع وباو ینریصلاو دج او ةمادق نباو ليقع نبا ہراتخاو )١(

 ةرصبتلا ء(٤۷٦ ص) ةدوسملا ء(۲۰۲/۱) رظانلا ةضور ء(٥/۹٥۲) حضاولا :رظنا
 .(۷۷۰ /؟) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۷۲/۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء((٥٥۵٥ ص)

 .(بهذملاب قئاللا وهو) :(ع))و «با>و «ا» يف (۲)

 .صاقو يبأ نب دعس نع ملسمو يراخبلا هجرخأ )۳(

 لاؤسلا ةرثك نم هركي ام باب ؛ماصتعالا باتك ء(١١۳ )٤/ يراخبلا حیحص رظنا

 26 هريقوت باب :لئاضفلا باتك ء((۱۸۳۱/۳) ملسم حيحص ء[۷۲۸۹] ثيدحلا مقر
 ” ]7708[.  ثيدحلا مقر هلاؤس راثكإ كرتو

 .لاوقأ ةثالث ىلع ةدئافو ةرمث ةلأسملا هذمط له ءاملعلا فلتخا )٤(

 وهو يضاقلا لاق يزرخلا وأ يرزجلا هراتخاو ءةلأسملا هذهل ةدئاف ال هنأ :لوألا لوقلا

 نم ةرتف نامز لك يف لعج يذلا هلل دمحلا» هللادبع ةياور يف لاق هنأل دمحأ مالك رهاظ

 = .«ملعلا لهأ نم ایاقب لسرلا
۷ 



 اهمكح فرع دق ءايشألا نأل فلكت اهيف مالكلا نإ :ةلأسملا هذه يف مهضعب لاقو

 .عرشلاب اهرارقتساو
 ,لخي مل ىلاعت هللا نأل ءطق عرش نم الخ ام تقولا ناب :لوقلا اذه باحصأ لدتسا

 نأ َكُجْوَرَو تن َنُكْسآ ) هل لاق مدآ مدآ قلخ ام لوأ أ هنأل: هيلع لمعي عرش نم تقولا

 .[#به :ةرقبلا] 5 ةَرَجْنلأ ذه اَيرقَت الو اَمُثْتِف ُتْيَح اّدَعَر اهتم الگو

 .نامز لک كلذكف امهقلخ بقع امهاهنو امهرمأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ :لالدتسالا هجو
 ىلاعت هلوقب لدتساو يهن وأ رمأ نم مهمزلت ةجح نم ممألا لخت مل :يرزجلا لاق

 هلوقو .ىهني الو رمؤي ال ًالمهم :يأ ء٦۳ :ةمايقلا] ( یدُس كي نأ یس الا ب ثنا )

 الإ نأ ْنِي نِإَو ) :ىلاعت هلوقو + :لحنلا] ( ًلوُسَر وم لك ىف اتعب َدَقَلَو ) ىلاعت
 ٤٢[. :رطاف] € ريد اف الخ

 .ةدئاف ةلأسملا هذه نإ مهضعب لاق :يناثلا لوقلا

 تايعرشلا نم ًائيش فرعي ال ةيرب يف هللا هقلخ صخش يف ةلأسملا هذه روصتتو :يضاقلا لاق

 دري ىتح ةحابإلا ىلع مأ رظحلا ىلع هقح يف ءايشألا كلت نوكت لهف ةمعطأو هكاوف كانهو

 ةريزج يف دلو صخش يف ةلأسملا هذه موق روص دقو :حضاولا يف ليقع نبا لاقو .عرشلا
 اھیلإ هدي دخت نايعأب رفظو رظح الو ةحابإب عمسلا هيلإ لصي ل ضرألا نم عطقنم وأ رحبلا
 ؟هيلع مرحي وأ اوانت هل حابي له شئاشحو هكاوفك هتاجاحل لوانتلاب
 ب عمسلا ہثع تكس اميف كلذو هقفلا يف ةدئافو ةرمث ةلاسملا هذه نأ :ثلاثلا لوقلا

 هيف هافك ہحابآ وأ ًائيش مرح نم نإ :هلوقب فلؤملا هيلإ راشأ يذلا وهو هئيجم
 . لصألا باحصتسا
 يفوطلاو ةمادق نباو ليقع نباو باطخلا وبأو ةدعلا يف يضاقلا لوقلا اذه راتخاو
 لصألا فرعيو : - يتفملا طورشل هركذ يف - حضاولا يف ليقع نبا لاق .يوادرملاو
 دنع نوكيل ؟فقولا وأ ةحابإلا وأ رظحلا وه له لاحلا باحصتسا هيلع ىنبي يذلا
 .ه ا .لصألا نع جرخت ةلالد موقت نأ ىلإ لصألاب ًاکسمتم ةلدألا مدع
 «ةفارزلاو ربلا رونسو عبضلاو ليخلا لكأ ةحابإ يف ءاملعلا فالخب كلذل يفوطلا لثمو

 نم دحاو لك عجر «ضراعتم ليلد دجو وأ تابثإ وأ يفنب ليلد دجوي م اذإ كلذو

 .عرشلا لبق هلصأ ىلإ ءاملعلا
 ةضور :(458/0) حضاولا ء(۲۷۱-٤/۲۷۲) ديهمتلا ۱٢٥١-۱۲٥٥( /5) ةدعلا :رظنا
 ۔۱۷۸/۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ )407/١(« ةضورلا رصتخم حرش ء(١/٢۲۰) رظانلا
 .۔(۳۲ )١/ 77 -۵٣ رينملا بكركلا حرش «(۷۷۹- ۷۷۱/۲) ریرحتلا حرش ريبحتلا (۹

A 



 لصف

 ۱ ام لك) ۱
 .بولطم ريغ وهو بلط رمألا نأل ؛ ' هب رومام ريغ حابملا

 «رفكلا» هب كرتي «حابملا توكسلا»و ءهب رومأم مارحلا كرت :ليق نإف

 7۲ /'''ارومام نوکیف «مارحلا بذكلا»و

0) 

(۳) 

۳ 

 ۔'''رخآ مارح هب كرت اذإ مارح ا كلذكو ءأذإ ًابجاو حابم ا نكيلف :انلق

 نييئوصألا نم ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو ةعبرألا ةمئألا هب لاقو لوألا لوقلا وه اذه
 .ءاھقفلاو

 .ةلزتعملا نم هعابتأو يبعكلا بهذم وهو هب رومام حابملا نأ :يناثلا لوقلاو

 :(۳۸۷/۱) ةضورلا رصتخم حرش ء(۲۰۳/۱) رظانلا ةضور «(484 /17) حضاولا :رظنا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا )555/١(.: حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٦٦ ص) ةدوسملا

 عمللا حرش )547/١(. ىفصتسملا )474/١(« رينملا بكوكلا حرش )/0١7(:

 طیح ا رحبلا ء(۳۹۹/۱) رصتخملا نايب ء((١/١٢۱۲) يدمآلل ماكحإلا ء(۱۹۲/۱)

 .(775/5) ريرحتلا ريسيت ء(۱۹۳ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ ء((۱۸۰ /۲)

 «بجاو حابملاف بجاو مارح ا كرتو «مارحلا كرت حابملا نأ هانعمو .يبعكلا ليلد اذه

 هزنتلاو ءماعطلا لكأو .ءاملا برشك ؛مرح كرت مزلتسي هب سبلتلاو الإ حابم نم ام هنأل

 .قيرطلا عطقو رمخلا برشو“ىنزلا كرت مزلتسي ةكرحلاو يشم اب نكامألا يف
 ۔(۳۸۸/۱) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 ؟فيلكت ةحابإلا له يهو انه فلؤملا اهركذي مل ةلأسم ةمادق نبا ركذ

 :نيلوق ىلع ةلاسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا دقو

 -.ةعبرألا ةمئألل لوقلا اذه يوادرملا بسنو فیلکتب تسيل ةحابإلا نأ :لوألا لوقلا

14 

 ب۳



(١) 

(۲) 

(۳) 

 هوركملا :''عبارٹا

 .هلعف نم ريخ هكرت ام :وهو
 .'''روظح ا ىلع قلطي دقو ) :

 ."'باقع هلعفب قلعتي الف هيزنت يهن هنع یھت ام ىلع قلطي دقو

 .يييارفسإلا قاحسإ يبأ ذاتسألا لوق وهو فيلكت ةحابإلا نأ :يناثلا لوقلا

 بجاولا ةقشمك ةقشم اهيف سيل هنأ ىلإ رظن ًافيلكت تسيل لاق نم ذإ يظفل فالخلاو
 .ةليضفلا تاوف وهو بودنملا ةقشم وأ هوركملاو روظحملاو

 لوقلا باحصأ هعنمي ال اذهو ًاحابم هنوك داقتعا بجي هنأ دارأ فيلكت يه لاق نمو
 .دحاو لحم ىلع هدورو مدعل يظفل عازتلاف «حابملا يف ةقشم ال نأ عنمي ال ذاتسألاو «لوألا

 نم هريغك - هنكلو فيلكتب تسيل ةحابإلا نأ وهو لوألا لوقلا حجر انه ةمادق نباو

 ؟ضقانت كلذ يف لهف فيلكتلا ماكحأ نم اھدع - لوصألا ءاملع

 ماكحأ نم حابملا نأ :يدنع كلذ يف قیقحتلاو :لاقف ةدوسملا یف دج ا كلذ حضو

 حصي نمل الإ حصي ال رييختلاو ةحابإلا نأ يأ «نيفلكملاب صتخي هنأ ىنعمب فيلكتلا
 رظح ال امك مهقح يف ةحابإ الف :نونجٹار مئانلاو يسانلا اماف .كرتلا وأ لعفلا همازلإ

 .هب فلكم حابملا نأ ىنعمب ال فيلكتلا ماكحأ نم اهلعج ىنعم اذهف باجيإ الو

 )١/ ٦٢٦٢-۲٦٢( ةضورلا رصتخم حرش )5١4/1١-506(, رظانلا ةضور :رظنا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(١/۸٤۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(١۳ ص) ةدوسملا

 نبال لوصولا )۲٤۲۳/١( ىفصتسملا ء(۱۰۲/۱) ناهربلا ء(۱۰۳۳-١۰۴٠ /۳)
 ۔(۷۷ /۱) ناهرب

 .(عبارلا مسقلا) :«عا>و «ب»و «أ» يف

 .(روظح ا ىلع كلذ قلطي دقو) :«عا>و (بدو «أ» يف

 ءاهقفلا فرع يف كرتشم ظفل هوركملا نأ (٦۲۱۔-١/٥۲) ىفصتسملا يف يلازغلا ركذ

 :ناعم ةعبرأ نيب

 ديري وهو «اذه هركأو» - هللا همحر - يعفاشلا لوقي ام ًاريثكف روظح ا :لوألا

 - .ميرحتلا



 ريغ وهو «بلط :رمألا نأل ؛”هوركملا لوانتي ال قلطملا رمألاو

 .بولطم

000 

00 

 "'ىلوأ هوركملاف روما سيل حابملا :ليق اذإو

 نكي مل نإو هلعف نم ريخ هكرت ناب رعشأ يذلا وهو :هيزنت يهن هنع يهن ام :يناثلا

 .باقع هيلع

 ةرثكل نكلو ؛هنع درو يهنل ال ًالثم ىحضلا ةالص كرتك «ىلوأ وه ام كرت :ثلاثلا

 .هكرت هوركم هنإ هيف ليق هباوثو هلضف

 .ليخلا محلك هميرحت يف ةهبشلاو ةبيرلا تعقو ام :عبارلا

 ةلبانحلاو ةيعفاشلا رثكا هب لاقو ةعبرألا ةعئألل يوادرملا هبسنو لوألا لوقلا وه اذه

 1 .ةيفنحلا نم يناجرج او ةیکلا ا ضعبو
 ةيكلالا ضعب لوقلا اذه راتخاو هوركملا لوانتي قلطم ا رمألا نأ :يناثلا لوقلاو

 .ةيفنحلا نم يزارلاو

 رصتخم حرش ء(۲۰۳/۱) رظانلا ةضور ء(۱۷۳/۳) حضاولا ء(٤۳۸ /۲) ةدعلا :رظنا

 دعاوقلا :.(5 )١/ 5٠ حلفم نبال هقفلا لوصأ .( 26١ ص) ةدوسملا ء(۳۸۳/۱) ةضورلا

 بكوكلا حرش ء(۳/١۱۰۱) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۰۷ ص) .ةيلوصألا دئاوفلاو

 ةلدألا عطاوق )۲٦٦/١( ىفصتسملا )750/١(: ناهربلا )415/١(. ريخملا

 ؛(۲۱۹ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ :(757/5) طیح ا رحبلا ء(۲۳۹۔-۲۳۷/١)

 ۲٤٤(. /۳) صاصجلل نآرقلا ماكحأ )54/١(. يسخرسلا لوصأ

 .ةدئافو ةرمث هل ةلأسملا هذه يف فالخلا نأ يئاعمسلا ركذ

 .(۲۹ :جحلا] © قيععْلا تيب وُهوَطَيْلَو ط :ىلاعت هلوق يف ہتدئاف رهظت فالخ او :لاق
 .ًاسوكنم فاوطلا الو ةراهط ريغب فاوطلا لوانتي ال اذه :اندنعف

 يف لخد هنأ ىلإ اوبهذ فاوطلا اذه ةيهارك اودقتعا نإو مهنإف هلوانتي مهبهذم ىلعو

 = هفاوطلا كلذ لثم زاوج الو لخدي ال اندنعو ؛يعرشلا ءازجإلا هب لصتي ىتح رمألا
۷۱۹ 



 مارحلا :”سماخلا

 ًابجاو دحاولا ءيشلا نوكي نأ ليحتسيف :"'بجاولا دض :مارحلا
 .دحاو هجو نم ةيصعم ةعاط ًامارح

 ۳ «عونلاب دحاو» :ىلإو «نيعلاب دحاو» :ىلإ مسقني دحاولا نأ الإ

 نوكيو «مارح»و «بجاو» :ىلإ مسقني نأ زوجي عونلاب دحاولاو

 منصلل دوجسلا»و ((بجاو)) ىلاعت هلل دوجسلاك ةفاضإلاب هماسقنا

 .«مارح

(۱) 

(۲) 

(۳ 

(0 

 ةصوصخ ةثيه ىلع هعوقوو ةراهطلا وهو هطرش نودب فاوط الف ًالصأ زوجي ال هنأل
 ريغب وأ ةراهطب فاط ءاوس تيبلا لوح نارود ةقيقح فاوطلا نأ اومعز مهام امأو

 .ًاسوكنم وأ ًايوتسم فاط ءاوسو ؛ةراهط

 .(۲۴۹/۱) ةلدألا عطاوق :رظنا

 .(سماخلا مسقلا) :(غ))و ((با)و «أ» يف

 ذض ةقيقحلا يف مارحلاف الإو فيلكتلا ماكحأ ميسقت رابتعاب بجاولا دض ناك امنإ
 ( مارح ادَمَو ٌلَلَح اًَدنَه ) :ىلاعت هلوق يف امك مارح اذهو لالح اذه لاقي ذإ ءلالحلا

 .«ًاعرش بلق لمعو ًالوق ولو هلعاف مذ ام هدحو)) :لاقف يوادرملا هفرعو 1١7[« :لحتلا]

 ہئیسو احیبقو «ًابنذو «ةيصعمو روجزمو ءأعونممو أروظع :ىمسي هنأ ركذو
 .ةبوقعو ًاجيرحتو ًاجرحو ءًامثإو ؛ةشحافو
 .(۳۸۲/۱) ری ا بكوكلا حرش :(9147/5-448) ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا
 .(نيعلاب دحاو ىلإو عونلاب دحاو) :«عا>و «ب»و «أ» يف

 يبأك ةلزتعلا ضعب فلاخو مهريغو بهاذملا بابرأ نم مالعألا ةمئألا بهذم اذه
 هلل هب رومأم دوجسلا نأل :لاقو دصقلا مرح ا امنإو مرح ريغ دوجسلا نأ ىأرو مشاه

 = .دحاو عون ین يهنو رمأ عمتجال منصلل مرح ولف ىلاعت
۷۲ 

۰ 



 .امهب عيطم ىلاعت هلل دجاسلاو .دصقلاو

 رادلا يف هتكرحف «ةبوصغملا رادلا يف ةالصلا» ك نيعلاب '''دحاولاو

 .""اهنيعب ةدحاو

(١) 

(٢) 

(۳ 

(£) 

 ٠ فضال 0
 :ناتیاور اهتحص يفو

 لاعفألا نم ةدحاولا نيعلا نوک ىلإ يدؤي ذإ ؛٭حصت ال :امهادحإ

 نبال هقفلا لوصأ ء(٤۸ص) ةدوسملا ء(۲۰۸/۱) رظانلا ةضور :يف ةلأسملا هذه رظنا

 ء(۳۹۰/۱) ریئلا بکوکلا حرش ؛(۹۵۰/۲) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۲۲۱/۱) حلفم

 ء(١/٥٥۲) ىفصتسملا ء(۲۳۱ ص) يرزاملل لوصح ا حاضيإ ء(١/١٤٠۳) ناهربلا

 ٦٦٦(. /۲) طیح ا رحبلا ء(۱/٥۱۱) يدمآلل ماكحإلا

 .(دحاولا امأو) :ا(ع))و «با)و «أ» يف

 .(هئيعب) :«عا>و «با)و «أ» يف

 .(اهتحبص يف ةياورلا تفلتخاو) :«عا>و «بد»»و «أ» يف

 .دمحأ مامإلا نع ةروهشملا يه ةياورلا هذهو

 هجو وهو «يئابجلا يلع وبأو ةيديزلاو ةيرهاظلاو ةلبانحلا رٹکا لوقلا اذه راتخاو
 001 .ةيكلاملا نم بيبح نبا ہراتخاو «ىعفاشلا باحصأل
 70-051١ /1) رظانلا ةضور «(7 77-017 /6) حضاولا «(4 4١ /7) ةدعلا :رظنا
 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۸۳-۸۵ ص) ةدوسملا )۳٦۲/١( ةضورلا رصتخم حرش

 ریم لا بكوكلا حرش ؛(۹-۳/۲٥۹۱۷) ریرحتلا حرش ريبحتلا ء((۲۲۲/١)

 ء(۱/٥۱۱) يدمآلل ماكحإلا ء(٥٥۲۔١/٠٢٥۲) ىفصتسملا ۳۹۲-۲

 نبال ماكحإلا ء(۱۸۳ ء۸۵ /؟) ينارقلل قورفلا ء((۱۸۹/۱) ناهرب نبال لوصولا

 ؛(١۱۷ص) لوصفلا حيقنت حرش ء(1۳۸/۲) طیح ا رحبلا ء(٤١٢٥- )٣/ ٣٤٤ مزح

 )9//19-0١(.. باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر
vr 



 امب عیطم هيلع بقاعم وه امب برقتي فيكف ؛ضقانتم وهو / أبجاو ًامارح ٤
 ؟ ےب صاع وه

 بولطم وهو نارياغتم ناهجو هل لعفلا اذه نأل ؛ حصت :ةيناثلاو 5 ()

 نوكي نأ لاح ا امنإ الاغ كلذ سيلف ءرخآلا نم هوركم امهدحأ نم

 بصغلاو «بصغلا نودب ةلوقعم ةالصلاو دحاو هجو نم ًاهوركم ًابولطم
 ."”ةالصلا نودب لوقعم

 طرشب لخأ ىتم يهنلا باكترا :لاق ىلوألا ةياورلا راتخا نمو

 .'“ «ثدحملا ةالص») ك عامجإلاب اهدسفأ :ةدابعلا

 :ءاضقلاب ةملظلا فلسلا رمأ مدعل ؛ةلأسملا هذه يف '”'عامجإلا ىوعدو

 .قافتالا لقنب سيل مهنع لقنلا مدع نأل ءطلغ

 .لوألا لوقلل لوألا ليلدلا اذه )١(

 روهشملا ىلع كلام مامإلا لوق وهو ینوطلاو لالخلا ةلبانحلا نم ةياورلا هذه راتخاو (؟)

 .ةيفنحلاو امهباحصأ رثكأو يعفاشلاو هبهذم نم
 ريسيت ء(۳٦۲ ء۸/۱٥۱) رارسألا فشك «(1-0١171ص) لوصألا نازیم :رظنا

 ..ةقباسلا رداصملاو ء(۲۱۹ /۲) ريرحتلا

 .يناثلا لوقلا ليلد اذه (۳)

 .لوألا لوقلل ناث ليلد اذه )٤(

 اهب ال اهدنع ضرفلا طقسي اولاق كلذلو يزارلا نيدلا رخفو ينالقابلا عامجإلا ىعدا )٥(
 .ةلأسملا يف ثلاث لوق اذهو

 انّيب انأل اهب ال اهدنع ضرفلا طقسي ةبوصغملا رادلا يف ةالصلا :يزارلا نيدلا رخف لاق
 = .اهب رمألا دورو عانتما لیلدلاب

Yt ۰ 



 لوقلا :مهلك مهنيب اميف رهتشا هنأ ىلإ جاتحيف اوتكس مهنأ لقن ولو
 ۔'''ہورکنی ملف ءاضقلا بوجو يفنب )00( : 53 .

01) 

 ؟ال مآ عامجإ وه له فالتخا هيف نوكيف

 :ماسقأ ةثالث يهنلا اومسق ةيوصغملا رادلا 3 ةالصلا وححصمو

 رودلا يف ةادؤملا تاولصلا ءاضقب نورمؤي ال ةملظلا نأ ىلع اوعمجأ فلسلاو

 .ہللا همحر ركب يبأ يضاقلا بهذم وهو انرکذ ام الإ قيفوتلا ىلإ قيرط الو ةبوصغملا
 )۲٥٢/۱( ىفصتسملا (۲۸۸ 3584 /۱) ناهربلا .(485/؟ )١/ لوصح ا :رظنا

 رصتخ حرش ء(٢/٦٦٦٥) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(١/٢٤٢۲) ةلدألا عطاوق

 .(188 /۲) ریرحتلا حرش ريبحتلا «(757 /۱) ةضورلا

 .يوادرملاو حلفم نباو ینوطلاو ةمادق نباو يناعمسلاو ينيوجلا عامجإلا عنم

 ًاعرش هئادأ نودب ضرفلا طوقس نأل فعضلا رهاظ كلسم اذهو تلق :ينوطلا لاق

 نأ مصخل ا ىلع دعبي هنإف «هيلع رسيأ ناكل روكذملا عامجإلا عنم ول لب دوهعم ريغ

 ًالضف عامجإلا لهأ هب ملعو بوصغم ناكم يف یلص فلسلا نمز يف ًالاظ نأ تبثي

 اورقأ مهنأ ملسن ال نکل كلذ ملس ولو ءمهرثكأ وأ ةملظلا عيمج يف كلذ تبثي نأ نع

 هدوجو مدع كلذ لقن مدع نم مزلی الو ةداعإلاب مهورمأي ملو كلذ ىلع ةملظلا

 مكحلا نوک وأ ؛مهتوطسو ةملظلا ءاليتسال لقني ملو دجو ةداعإلاب رمألا نأ زاوجل

 .هيف راكنإلا لقن ىلع يعاودلا رفاوتت يتلا ةميظعلا رومألا نم سيل

 .ًاداحآ وأ ًارتاوت لوقنم كلذ يف عامجإ الف الإو :لاق مث

 دمحأ مامإلا فلاخ دقو فيك هلقنو هركذ مدعل كلذ يف عامجإ ال :ليق :يوادرملا لاقو

 .فلسلا لاوحاب ملعأو لقنلا مامإ وهو هعبت نمو

 (٢۲۱۔-١/٢١۲) رظانلا ةضور :(540 )١/ ةلدألا عطاوق ء(۳۸۸ )١/ ناهربلا :رظنا

 (۲۲۳/۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٣٦۳۔٣٣٦٥ /۱) ينوطلل ةضورلا رصتخ حرش

 .(491/-9057/5؟) ريرحتلا حرش ريبحتلا

Ya 



 ٤ب

 .«انزلا» ک'''ەہبوجو داضیف هنع يهنملا تاذ ىلإ '''عجری مسق

 ةالصلا» ك هبوجو داضي الف هنع يهنملا تاذ ىلإ "'عجري ال ام ىلإو

 . «ريرحلا بوثلا يف

 يف ةالصلا» ك هلصأ نود هنع يهنملا فصو ىلإ / د وعي مسقو

 ." " «ةسمخلا تاقوألا

 .(عجري ام :لوألا) :(ع)و «ب»»و «أ» يف ()

 ال :ًالثم لاق ول امك داضتم يهنلا مايق عم يهنملا باجيإ نأ :هانعمو لوألا مسقلا اذه )٢(
 ةدحاو ةهج نم مدعلاو دوجولا بولطم هنأ يضتقيف .مكيلع هتبجوأ دقو انزلا اوبرقت

 .ضقانت وهو

 .(۳۷۵/۱) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا
 .(عجري ال نأ :يناثلا) :«ع»و «بد>و فٹ يف (۳)

 ملسمو يراخبلا هجرخأ ام اهتم ثيداحألا نم ددع يف ريرحلا سبل نع يهنلا درو )٤(
 يف هسبل نم نإف ريرحلا اوسبلت ال» : 5 ہللا لوسر لاق :لاق باطخلا نب رمع نع

 .«ةرخآلا يف هسبلي مل ءايندلا

 مقر ءلاجرلل ريرحلا سبل باہ :سابللا باتك :.(57/4) يراخبلا حيحص :رظنا
 ميرحت باب سابللا باتك )1741/9-١147(. ملسم حيحص :108754] ثيدحلا

 ]7١74[. ثيدحلا مقر ءاسنلاو لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا
 .(دوعي نأ ثلاثلا) :«ع»و «ب»و «أ» يف )٥(

 .(كئارقأ مايأ ةالصلا يعد 2ق هلوقك) :«ع»و «ب)»»و «أ» يف )٦(

 ثيدحلا يف ةدراولا ةثالثلا تاقرألا يه اهيف ةالصلا نع يهنلا درو يتلا تاقوألا (۷)

 لوسر ناک تاعاس ثالث» :لاق ینھج ا رماع نب ةبقع نع ملسم مامإلا هجرخأ يذلا

 ىتح ةغزاب سمشلا علطت نيح :اناتوم َنهيف َربقن نأ وأ نهيف ٗيلص نأ اناهني # هللا

 بورغلل سمشلا فيضت نيحو «سمشلا ليت ىتح ةريهظلا مئاق موقي نيحو «عفترت
 .(برغت ىتح
 ىهن يتلا تاقرألا باب نيرفاسملا ةالص باتك (278/1-0214) ملسم حيحص رظنا

 .[۸۳۱] ثيدحلا مقر ءاهيف ةالصلا نع
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(١) 

0۲) 

۳ 

(٤٤ 

(0) 

 ."”لطاب ريغ ًادساف هجولا اذه ىلع هب يتأملا يمسي ةفینح وباف

 ””يعفاشلا لوق وهو '**["”لوألا مسقلا نم اذه نأ :''اندنعو]

 .(۲۷۷ /۱) رارسألا فشك :(۸۹/۱) يسخرسلا لوصأ :رظنا

 .(۸۳ ص) ةدوسملا ء(۳۷۲۱/۱) ةضورلا رصتخ حرش رظنا «ةلبانحلا دنع لطاب وهف يأ

 1 .هنع يهنملا تاذ ىلإ عجري يذلا وهو

 .لصألا يف دری ملو (ع)) و (بد) و «أ» نم تبالا

 ماكحإلا يف يدمآلا لوقي .لوألا مسقلا نم وهف يعفاشلا دنع لطاب وهف يأ

 يبأل ًافالخ هلصأ بوجول داضم هفصوب مرحلا نأ يعفاشلا بهذم» (۱)/۱۱۸)

 .((ةقينح

۷۷ 



١) 

۲) 

۳ 

 لصف

 ,/''!ای ةغيصلا امأف :ینعملا كثيح نم هدض نع ىهن ءىشلاب رمألا

 روصتي ذإ ؛"'ہنیع هنأ ىنعمب ال هدض نع'''یھٹب سيل :ةلزتعملا تلاقو

 ةيعفاشلاو ةلبانحلا رثكأ بهذم وهو دمحأ مامإلا نع ةياور وهو لوألا لوقلا اذه

 .ةلزتعملا نم يرصبلا نیسح ا وبأو يعكلا هيلإ بهذو ءةيفنحلاو ةيكلاملاو
 رصتخم حرش ء(۲۱۷/۱) رظانلا ةضور ء(۳۲۹/۱) ديهمتلا ء(۸٦۳ /۲) ةدعلا :رظنا

 دعاوقلا ء(٦۹٥ /۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(4٦ص) ةدوسملا ء(۳۸۰ /7) ةضورلا

 حرش ؛(۲۲۳۷-۲۲۳۲ )٥/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۸۳ص) «ةيلوصألا دئاوفلاو

 (۲۲۸/۱) يناعمسلا نبال ةلدألا عطارق ء(۸۹ص) ةرصبتلا 851١-2025 /6) رينملا بكوكلا

 ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(۱۷۰/۲) يدمآلل ماكحإلا )775/7/١(. لوصح ا

 يسخرسلا لوصأ (445/1) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر 1١58-175(« ص)

 )١١5/1(. دمتعملا ء(٣٦۳ /۱) ریرحتلا ريسيت ء(۳۲۹ /۲) رارسألا فشك :(44/1)

 .(يهنمب) :(ع)و («بد)و «أ» يف

 يهانلا ةدارإ رابتعا يف مهلصأ ىلع ٗءانب ةلزتعملا رثكا لوق وهو يناثلا لرقلا اذه

 .ةمولعم تسيلو
 يهنلا نيع وه :مهضعب لاقف اوفلتخا مث سفنلا يف ىنعم مهدنع رمألاف :ةرعاشألا امأ

 .فلؤملا هركذيسو هلاوقأ لوأ يف ينالقابلاو يرعشألا لوق وهو يدوجولا هدض نع
 .يدمآلاو هلاوقأ رخآ يف ينالقابلا هراتخاو همزلتسي :مهضعبو

 .يلازغلاو ینیوح ا هراتخاو ًايهن سيل :مهضعبو
 ماكحإلا ء(۲۷۳/۲) ىفصتسملا )۲٥٢/١(: ناهريلا ء(١/٦۱۰) دمتعملا :رظنا

 طيحملا رحبلا ء(۹۱٦-۲/٦۹٢) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۱۷۰/۲) يدمآلل

61-67/17( 
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 وه ام ًابلاط نوكي فيكف '' [هدض نع] لهاذ وه نم ءيشلاب رماب نأ

 هنأ ملعي ثيح نم الإ هل ًابلاط نوكي الف هنع ًالهاذ نكي مل نإف ؟هنع لهاذ

 «ةرورضلا مكحب ةعيرذ هكرت نوكيف هدض كرتب الإ هب رومأملا لعف نكمي ال

 .هب بلطلا طابترا مكحب ال

 نيع «نوكسلا»ف ءرخآلا  [دض] كرت نيع دضلا لعف :موق لاقو

 .(”«قرشملا نم برقلا وه برغملا نم دعبلا»و '”«ةكرحلا كرت»

 ."””فيلكتلا ماكحأ ماسقأ هذهف
3 

 .(هنع) لصألا يفو رظانلا ةضور نم تبثملا )١(

 .(هدض) :«أ»و لصألا ينو «ع»و «ب») نم تبثملا )٢(

 .(ةكرحلا كرت دض نيع) :«ع»و «أ» يف (۳)

 .ةلأسملا هذه يف هلاوقأ لوأ يف ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا لوق اذهو )٤(
 ۔(۱۷۰ /۲) يدمآلل ماكحإلا ء((۲۷۱/۱) ىفصتسملا ٣٥٢-۲٥٥( /۱) ناهربلا :رظنا

 .مارحلا هوركملا «حابملا :بودنمل ا :بجاولا :يهو ةقباسلا ةسمخلا ماسقألا يأ )٥(

۷۹ 



 200 ا 0

 '''ةقشم :يأ ءةفلك هيف ام مازلإ :ةغللا يف '''[فیلکتلا)

 یھت وأ ° ماب باطخلا :عرشلا ينو

 تب
 . ہی

(1) 

(٢) 

(۳) 

 ور

0 

(7 

(۷ 

(۸) 

 ۔'”'باطخلا مهفي "القاع نوکی ناف :فلكملا ىلإ عجري ام اما

 يف دری ملو «عا)و ؛؛پ نم تب .لصألا ىف دري ملو (ع))و (ب))و «أ» نم تبثملا
 .(فيلكتلاو) :لصألا یفو ؛بدو «أ» نم تبثملا

 .«هيلع تشي اب هرمأ :يأ ًافیلکت هفّلك» :(7017/9) ناسللا يف

 .(رمأ هيف ام) «ب»» يف

 نأب لوقلا ىلع امأو فيلكتب تسيل ةحابإلا نأ ىري نم دنع حصي فيرعتلا اذه

 :لاقف ةحابإلا لمشي ًافيرعت يفوطلا ركذو هلمشي ال فيرعتلا اذه نإف فيلكت ةحابإلا
 .«عرشلا یضتقم مازلإ :انلوق وه ةحابإلاب ضقتني ال يذلا حيحصلا هدحف»
 .(۱۷۷-۱۷۹ /۱) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 حرش (۲۳۴۳ /۱) رظانلا ةضور ء(٤٥٥-۲/٥۳۹) ةدعلا :يف فيلكتلا طورش رظنا

 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۷۹ ء٥۷٦ص) ةدوسملا ء(۲۲۱/۱) ةضورلا رصتخ

 ؛(۹۱/۱٦) ریئ ا بكوكلا حرش ء((١۱۱۷ /۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۲۷۸/۱)

 رحبلا ء(۸۲/۱) ناهرب نبال لوصولا ۳٣٣( /۲ /۱) لوصح ا 2785 /۱) ىقصتسملا

 .(177/1) تومحرلا حتاوف ء(۳۸۵/۱) طیح ا

 .(ًالقاع هنوك فلكملا طرشو) :«عا>و (با)و «أ» يف

 .باطخلا مهف لقعلا نم مزلي ال ذإ ءاعيمج امهنم دبال مهفلاو لقعلا

 .(۱۸۰ /۱) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
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 ۱/۰ :فیلکتلا ىضتقم نأل ؛''نیفلکم '''[ريغف] :نونج لاو یبصلا / اماف

 :- «زيمملا ريغك» - ام ًامھف كلذ مهفي ال نمم نكمي الو ء٣لاٹتمالاو ةعاطلا

 حيحص دصق هنم حصي ال هنأ عم - هنم لاثتمالا ءاضتقا نكل نكمت هباطخف

 .نكمم ريغ -
 ذإ ؛ًافيلكت سيل نونجملاو ىبصلا لام يف تامارغلاو ةاكزلا بوجوو

 ۱ .ريغلا لعفب فيلكتلا ليحتسي
 هذه توبثل ببس (باصنلا كلم»و «فالتإلا» نأ :هانعم امنإو

 ."”امهتمذ يف قوقحلا

 باطخل بيسو «لاحلا يف ءادألاب يلولا باطل ببس هنأ :ىنعمب

 - ۱ .غولبلا دعب يبصلا

 عرشلا نأ الإ كلذ مهفي هنأل ؛نکمم هفيلكتف :'””زيمملا ىبصلا امأو

 ةتغب فوقولا نكمي ال ذإ ؛جیردتلا يفخ رهظيل ًافیفخت ؛هنع فيلكتلا طح

 .(ريغ) لصألا فو (77 /1) رظانلا ةضور نم تبثلا )0(

 مهني ال هنأل ؛يص ىلع فيلكت الف .فّلكملا طورش نم مهفلاو لقعلا ناک اذإ:يأ (؟)

 .لّقعي ال هنأل ؛نونجم الو

 .قباسلا ردصملا :رظنا

 ره ءاذهف .فلكملا ناحتمال ًاقیقحت يهنملا كرتو رومأملا لعفب ةعاطلا دصق :وه لاثتمالا (۳)

 .نامهفي ال امهنأل :نونج او يبصلا#يف دوقفم وهو قعاط لاٹتمالا نوكل ححصملا

 .(۱۸۰-۱۸۱ /۱) قباسلا ردصملا :رظنا

 .(۱۱۸۲ /۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱/٢۲۸) حلفم نبال هقفلا لوصأ :رظنا (4)

 :زييمتلا نس يف ةلبانحلا فلتخا (5)

 .هيوبأ نيب هرييختل نينس عبس هنأ رثكألاف
۸۱ 



 بصنف ؛لیمرملاو لوسرلا ملعیو ؛عراشلا باطخ هب مهفي يذلا دحلا ىلع

 .ةرهاظ ةمالع هل

(۱) 

 قرف

 ۔'''فلکی هنإ :ليق دقو ١ یگ ےس

 :"ةثالف "هب فلكملا لعفلا ىلإ عجري ام امأو

 .ةياعرلا يف هراتخا تس :ليقو

 .رشع نبا هنإ :مهضعب لاقو

 نسب طبضني الو باوجلا دريو باطخ ا مهفي يذلا وه :علطملا يف حتفلا يبأ نبا لاقو

 .ماهنألا فالتخاب فلتخي لب

 17846 /۱) فاصنإلا ء(١۱ص) ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا ء(٥ص) علطملا :رظنا

 ء٦۹

 :لاوقأ ىلع زيمملا يصلا فیلکت يف ةلبانحلا فلتخا

 نبا هححصو باحصألا روهمج لوق وهو فلكم ريغ زيمملا یبصلا نأ :لوألا لوقلا

 ۱ .يوادرم او ماحللا

 وهو حلفم نباو ةمادق نبا هركذ لوقلا اذهو فلكم زيمملا يصلا نأ :يناثلا لوقلا

 .دمحأ مامإلا نع ةياور

 ۔رکب وبأ اهراتخا دمحأ مامإلا نع ةياور وهو رشع غلب نم فلكي هنأ :ثلاثلا لوقلا

 وبأو ليقع نبا اهراتخا دمحأ مامإلا نع ةياور وهو قهارملا فلكي هنآ :عبارلا لوقلا

 .لتق ةالصلا كرت اذإ ةنس ةرشع عبرأ نبا يف دمحأ مامإلا نع لقنو «يميمتلا نسحلا

 عورفلا ء((۲۷۷ /۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ «(۲۲۲-۲۲۳ /۱) رظانلا ةضور :رظنا

 (۳۹۱/۱) فاصنإلا ء(١٦۱ص) ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا ء((۲۷۷ /۱) حلفم نبال

 ۔(۱۱۷-۱۱۸۲ ۹ /۳) ريبحتلا

 .(هب فلکل ا لعفلل طرتشیو) :«ع»و «ب»و ہٹ یف

 نع هبيترت فلتخاف يسانلاو مئانلا فيلكت ىلع هب فلكملا لعفلا طورش فلؤملا مدق

 .رظانلا ةضور
۸۲ ٤ 



 /۔''''''برقتلاو ةعاطلا دصق هنم روصتی یتح ؛ - ی اعت - ہلا

 هب رمألا زجب مل :ہوحنو

(١( 

(۲) 

() 

(4) 

)0( 

 تا

 گلو رمألا ليحتسيف :دوجوملا امأ امودعم نوکی ا :ىناثلا

 «نيدضلا نيب عمجلا» ك ًالاحم ناك نإف انکم نوکی نأ :ثلاثلا
CW 

 نأو :هيلإ ہدصق روصتي ىتح .هب روماملل ًامولعم نوكي نأ) :«ع»و (بدر «أ» يف

 .(ىلاعت ہللا ةھج نم هب ًارومام هنوك ًامولعم نوكي

 مايق نم :لاعقأ ةلمج اهنأو اهتقيقح ملعي نأ ًالوأ بجي ةالصلاب رومأملا نأ :كلذ لاثم

 «ميلستلاب ةمتخغ ريبكتلاب ةحتتفم ةصوصحم راكذأ اهللختي ؛سولجو ءدوجسو عوكرو
 .لاعفألا هذه هدصق حصي ىتح

 ء(۲۲۱/۱) ةضورلا رصتخ حرش )117/١(: رظانلا ةضور :يف طرشلا اذه رظنا

 .(591 /1) رین ا بكوكلا حرش ء((۱/٥۲۷) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 .(نأو) :«عددو «بد»»و «أ» يف

 :نيلوق ىلع دوجوم اب رمألا حصي له ءاملعلا فلتخا

 .روهمجلاو ةلبانحلا لوق وهو دوجوملاب رمألا حصي ال :لوألا لوقلا

 .نيملكتملا بهذم وهو دوجوم اب رمألا حصي :يناثلا لوقلا

 الو ىعدتسي ال لصاح او ءاضتقاو ءاعدتسا رمألا نأ :لوألا لوقلل ليقع نبا لدتسا

 امك دوجوملا داجيإ ليحتسيو .داجيإ نع هدوجوب ينغتسي دوجوملا نأل ؛هب ىضتقي
 نأ وهو هب اونادو هيلإ اوبهذ انباحصأ لصأ ىلع ينبني اذهو مودعملا مادعإ ليحتسي
 .يرعشألا نسح ا ىبأل ًافالخ زوجي ال ليحتسملاب رمألا
 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۷۰ ص) ةدرسملا »140-141 /۳) حضاولا :رظنا

 ۔(۸/۱٢۱) يدمآلل ماكحإلا ۲۷٦( /۱) ناهربلا (۲۷۲/۱)

 .(انكم نوکی نأو) :«عا>و «ب»و «أ» يف

 وأ نيدضلا نيب عمجلاك هسفن يف عنتمملا وأ يلقعلا ليحتسملا وأ هتاذل لاح اب ىمسي اذه

 دقف ًالقع امهزاوج يف فالخلا امنإو ًاعامجإ ًاعمس ناعنتميف ءامسلا دوعصك ةداع

 = :لاوقأ ةثالث ىلع كلذ زاوج يف فلتخا
Ar 
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 َةَقاَط ا ام اَنلِیَحت لَو # :ی اعت هلوق :ليلدب '' كلذ زوجي :موق لاقو

 .هعفد لاسي ال لاح او ۔[٦۹ :ةرقبلا] 4 ےہ تل

(۲) 

 .هب هفلكو ؛ناميإلاب هرمأ دقو ,نمؤی ال '''لھج ابأ نأ ملع - ىلاعت - هللا نالو

 .يعفاشلا صن وهو عونم وه لب ًاقلطم لاح اب فيلكتلا زوجي ال هنأ :لرألا لوقلا

 دماح وبأو ىفصتسملا يف يلازغلاو «ةلزتعملا رٹکاو يناهفصألاو بجاحلا نبا هراتخاو

 .نادمح نباو يلاعملا وبأو

 يرعشألا نسحلا يبأ لوق وهو ًاقلطم لاح اب فيلكتلا زوجي هنأ :يناثلا لوقلا

 يزارلا نيدلا رخفو ناهرب نبا هراتخاو «ةرعاشألا رثكأو ينالقابلا ركب يبأ يضاقلاو

 .يفوطلاو يزوجلا نباو ليقع نباك ةلبانلا ضعبو يكيسلا نباو يواضيبلاو
 لاح ا نود هوحتو ناريطلاك ةداع لاح ا يف زوجي هنأ :وهو ليصفتلاب :ثلاثلا لوقلا

 مالسإلا خيشو يدمآلا هراتخاو دادغب ةلزتعم لوق وهو ؛نیدضلا نیب عمجلاك ہئاذل

 .ةيميت نبأ

 ء(۷۹ص) ةدوسملا ء(۲۲۹/۱) ةضورلا رصتخم حرش )۲۳٣/١( رظانلا ةضور :رظنا

 ء(٢٦۲-٢٥۲ /۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ ۷۰-٤۷۲( /۸) مالسإلا خیشل ىواتفلا عومج

 ىفصتسملا )٠١٠/١-٠١١( ناهربلا ء((٣٦۱۱۳- ۱١۱۳١٣ /۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 ةياهن ء(٣٣٦۳ /۲/۱) لوصح ا ء(۸۱/۱) ناهرب نبال لوصولا ء(۲۹۱-۲۸۸/۱)

 ء(۱۷۷ /۱) دمتعلا ء(١/٦۲۰) عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا حرش ء(٥٣۳ )١/ لوسلا

 طیح ا رحبلا ء(۱۳۳/۱) يدمآلل ماكحإلا ء((۲۳۷/۲) نييمالسإلا تالاقم

 باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(١٤٤٢۱ص) ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(١/١۳۸)

 ۔(۱۹۱/۱) رارسألا فشك :(055-654/9)

 فيلكتلا زاوج) «ب» يفو .(نيدضلا نيب عمجلاك لاح اب فيلكتلا زوجي) «ع»و «أ» يف

 .(نيدضلا نيب عمجلاك لاح اب

 سانلا دشأ نم ناک ؛يشرقلا يموزخملا ةريغملا نب ماشه نب ورمع :وه لهج وبأ
 ابأ» نوملسملا هامسف «مكحلا وبأ» هل لاقي ناك شيرق ةاهد دحأو ينلل ةوادع

 .ةرجهلل ةیئاثلا ةنسلا يف ىربكلا ردب ةوزغ يف لُْت «لهج
 .(657/5) ريثألا نبال لماكلا :.(570 /۱) رابخألا نويع :رظنا
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 .[۲۸ :ةرقبلا] € اَهَعَسُو الإ افك هلآ فلكي ال ) :ىلاعت هلوق :لوألا هجو

 هجوتي امنإو «نايعألا يف اهدوجو لبق ناهذألا يف دوجو اهل ءايشألا نألو

 .هبلط عنتميف لقعلا يف هل دوجو ال لاح او «لقعلا يف هلصح دعب رمألا هيلإ
 .ىلوأ هسفن يف انکم هنوكف «ًامودعمو ًامولعم هنوك» :فيلكتلل انطرتشا اننألو

 هب دارملا ليق دق :[141 :ةرقبلا] © مب اَنَل ةَقاَط ال اَم اَنلِمَحُت الو ) :هلوقو
 .'قشي یو لقثي ام

 لقعلاو «ةبوصتم ةلدألا نأل ؛لاحم ريغ ناميإلا لهج يبأ فيلكتو

 ال هتلاحتساو نمي ال هنأ - ىلاعت هللا ملع نکل مات هتلآو «رضاح

 ."' هيف رثؤت الف ءيشلا سفن ىلإ عجرت
 راصآلا يه هب ةقاط ال ام دارملا نأل ؛قاطی ال امج ا عرش فيلكتلا زاوج ىلع اهيف ليلد ال ةيآلا )١(

 ١ هب ةقاط ال ام ةلزنم اغزنت اهلقثو اهتقشم ةدش نأل ؛انلبق نم ىلع تناك يتلا لاقثألاو

 .(۳۷ ص٠ ءيطیقنشلا ةركذم :رظنا

 :نيمسق ىلإ مسقني وهف ةلمجملا ظافلألا نم لاح اب فيلكتلا وأ قاطي ال ام فيلكتلا )٢(

 الو قعیرشلا يف عقاو ريغ اذهو :نیدضلا نيب عمجلاك هتاذل ليحتسملا :لوألا مسقلا

 .مسقلا اذه ركذ قبس دقو رثكألا دنع ًالقع هب فيلكتلا زوجي
 ملع يف قبس ام لجأل ليحتسم :وهو هرّيغل لاح ا وأ هتاذل ال ليحتسملا :يناثلا مسقلا
 .دجوي ال هنأ نم ہللا

 زاوجلا ؛ًالقع زئاج هتاذ درجم ىلإ رظنلاب هنايإ نإف ءلھج يبأ ناميإ :مسقلا اذه لاثمو
 لاحتسال هتاذل ًالقع ًاليحتسم هنايإ ناك ولو .همدعو هدوجو لبقي لقعلا نأل يتاذلا
 «يتاذلا ًالقع زئاجلا اذه نكلو .ًاعامجإ ًاعطق هب فلكم هنأ عم ناميإلاب هفيلكت ًاعرش

 نمؤي ال هنأ قبس اميف هللا ملع قلعت ثيح نم يهو ىرخأ ةهج نم ليحتسم
 ًاعرش عقاو ليحتسملا نم عونلا اذهب فيلكتلاو «يلزألا ملعلا يف قبس ام ةلاحتسال

 .نيملسملا عامجإب ًاعرشو ًالقع زئاجو
 ةضورلا رصتخم حرش ١١ ٤۷١-٤۷۳(« ء۲۹۱/۸) ىواتفلا عومجم :رظنا
 يطيقتشلل هقفلا لوصأ ةركذم ء(۱۷۳۲/۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا .((775/1)

 ۳٣٣(. ص) ةعامجلاو ةّنسلا لهأ دنع هقفلا لوصأ ملاعم ۷۳-۷٤(« ص)
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 لصف

 .«؟مهفا» :هل لاقي فيكف مهفي ال هنأل ؛فلكم /ريغ يسانلاو مئانلاو /

 .“" إقعي ال يذلا نارکسلا اذكو

 نم «ناركسلا قالط ذوفن»و «تامارغلا» :نم مهلاعفأ ماكحأ توبثو

 .ركني ال امم كلذو «بابسألاب ماكحألا طبر ليبق

 .(نيفلكم ريغ لقعي ال يذلا ناركسلاو مئانلاو يسانلاو) :«عا>و «ب»»و فٹ يف )١(

 :نیلوق ىلع يسانلاو مئانلا فيلكت يف ءاملعلا فلتخا )٢(

 .بهذملا نم حيحصلا وهو نيفلكم ريغ يسانلاو مئانلا نأ :لوألا لوقلا

 .ةيفنحلا ضعب كلذ ىلإ بهذو نافلكم امهنأ :يناثلا لوقلا

 :نيلوق ىلع زيمملا ناركسلا فیلکت يف فلتخاو
 هباحصأ رثكأو دمحأ مامإلا بهذم نم حيحصلا وهو فلكم هنأ :لوألا لوقلا

 .ةيفنحلاو يعفاشلاو

 .نيملكتملا رثكأو ينوطلاو ةمادق نباو ليقع نبا هراتخاو فلكم ريغ هنآ :يناثلا لوقلا

 ةضورلا رصتخم حرش )٦٢٢/١-۲٢٢( رظانلا ةضور ؛(۷۰/۱) حضاولا:رظنا

 ء(٢۲۸ ء۱/۱٦۱۹) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۳۷ ۳٣ ص) ةدوسملا ء((۱۸۸/۱)

 )١/ ۵۰٥ ٢١٥( رينملا بكركلا حرش ء((۱۱۸۳-۱۱۹۷ /۳) ريرحتلا حرش ریبحتلا

 )۳۱٣/۱( لوسلا ةیاھن ء(۲۸۱/۱) ىفصتسملا 17١5-2518 ۲۱۱/۱) ةلدألا عطاوق

 ریرحتلا ريسيت 098 ۲۷٦/50 رارسألا فشك ؛(١/٥٥۱) عماسملا فينشت

 طیح ا رحبلا ء(۳۱۱ ۳۰۲ ص) میجن نبال رئاظنلاو هابشألا ء(٢٦۲-۳٦٦ /۲)

 ۔(٣۱۳٣۳-۔۱/۱١۳)
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 ردقیو عمسیو مهفي هنأل ؛''فیلکتلا تحت '''لخدیف :ہرکلا اماف

 .هكرتو هب رمأ ام قیقحت ىلع

 هيلع هركأ ام ريغ لعف هنم حصي ال هنأل ؛لاحم كلذ :”'ةلزتعملا تلاقو

 .ةريخ هل ىقبي الف

 ۔(لخدی هركملاو) :(ع))و «بد»و «أ» يف )١(

 :نيمسق ىلإ مسقني هاركإلا )٢(

 مئاص وأ هلتقف ناسنإ ىلع قهاش نم ىقلا نم هلاثمو «ىجلم هاركإ - مسقلا

 نبا نع يونسألا ىكح دقو فلكي مل ؛هقلح ءاملا لخدف ءاملا يف ًافوتکم يقلأ

 نبا لاق امك هيف فالخ ال مسقلا اذهو :لاقف كلذ ىلع ءاملعلا قافتا يناسملتلا

 اذهف رايتخالاو ةردقلا بلس ىلإ هاركإلا ىهتنا اذإ :لبجلا يضاق نبا لاقو يناسملتلا

 : .ًاعاجإ فلكم ريغ
 ىلع ربصلاب الإ لعفلا نع ةحودنم دجي ال نم وهو ئجلم ريغ هاركإ :يناثلا مسقلا
 .ہوح و برضلاو ديدهتلاب هاركإلاك هب ہرکآ ام عاقيإ
 ءاملعلا فلتخا دق اذهف كتلتق الإو ًاديز لتقا :دعوتي ام ىلع رداق هل لاق ول :هلاثم

 .فلؤملا امهركذ نيلوق ىلع ؟ال وأ فلكم وه له هيف

 رثكأ بهذم وه فلكم هركلا ناو فيلكتلا عنم ال ئجلملا ريغ هاركإلا ناب لوقلاو
 .ةيفنحلاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا

 ةضورلا رصتخم حرش ء(۲۲۷ /۱) رظانلا ةضور ؛(۸۲۔۷۷/۱) حضاولا :رظنا

 (۲۸۹/۱-۲۹۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٣۳ ص) ةدوسملا (195-134/1)

 :(508/1) رینلا بكوكلا حرش ء(٠١۲۰٣-١٠٢٠ /۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 (۳۰۲/۱) ىفصتسملا ء(۱/٥۲۱) ةلدألاءعطاوق )١5:0/١(«: ینیوجلل صيخلتلا

 عماسملا فینشت ء(۳۲۱/۱-۳۲۳) لوسلا ةياهن )١25/١(: يدمآلل ماكحإلا

 تومحرلا حتاوف ء(۳۰۷/۲) ريحتلا ريسيت ء(8/٤۸٦) رارسألا فشك )۱٥۳/۱(«

 ۔(١/٦٦٦)

 .نیملکتلا ضعبل يناعمسلا هبسنو یئوطلا هراتخاو (۳)
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 كرت هيلع بجي اذهلو «كرتلاو لعفلا ىلع رداق هنإف ؛حيحص ريغ وهو

 .هلعفب مئایو :ملسم لتق ىلع هركأ اذإ لتقلا

 ىلع رفاکلا هاركإ» ك هاركإلا قفو ىلع وه ام فلكي نأ زوجيو

 هب فلک ام ىدأ :ليق :اهلعف اذإف «اهلعف ىلع ةالصلا كرات»و «مالسإلا

 .هاركإلا ثعاب نود رمألا ثعابب ثاعبنالا ناك اذإ :ةعاط نوكت امنإ نکل

 .ةعاط نكت مل :هركملا فيس نم صالخلل همادقإ ناك نإف

 (۳۰۲/۱) ىفصتسملا ء(۷۸/۱) حضاولا )١1١/1١(« ینیوجلل صيخلتلا :رظنا

 ةلزتعملا ءارآ ء((۱۹۸ )194/١: ةضورلا رصتخم حرش )7١7/١(: ةلدألا عطارق

 .(595 ص) «ةيلوصألا
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 ب٦ وھو «مالسإلا يف اهئاضق ءافتناو / رفکلا يف اهلعف ةلاحتسا عم اهبوجول

 لصف

 :ناتیاور مالسإلا عورفب رافكلا '''ةبطاخم ينو
 ینعم ال ذإ + يهاونلا ريغب اهنم '''نوبطاخب ال مهنأ :امهادحإ .7 . f . .٠  8هب ل 7

 . يارلا باحصأ رثكأ لوق

(1) 

(۲) 

(۳) 

 .(باطخ يفو) :(ع)و «بد)و «أ» يف

 .(نوبطاخي ال امهادحإ) :«عررو «بد>و «أ» يف

 :لاقف ۳٦٣( /۲) ةدعلا يف ىلعي وبأ يضاقلا اهدروأ دمحأ مامإلا نع ةياورلا صن

 يقب ام موصی :ناضمر رھش فصن يف ملسا يدوهي يف - هللا هجر - دمحإ لاق دقو»

 نم ماكحألا هيلع بجو اھناو كلذ نم ءيش هيلع بجي مل هنأل ؛ىضم ام يضقي الو

 .«ملسأ ام دعب ةالصلاو رهطلا

 هذه راتخاو «هرفک لاح يف هيلع ًابجاو نكي مل هنأ هللا ہمحر حرص دقق :ىلعي وبآ لاق

 .درجلا يف ىلعي وبأ يضاقلاو دماح نبا ةياورلا

 ؛(٥٥۱۱-۹/۳٤٣١١٥) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۳۳/۳) حضاولا :(41 ص) ةدوسملا :رظنا

 ٦۹(. ص) ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا

 يوادرملاو حلفم نباو باطخلا وبأو ىلعي وبأ هبسنو ةیفنحلل ینوطلاو ةمادق نبا هبسن

 نأ نيملسملا نيب فالخ الر ينييارفسإلا قاحسإ وبا لاقو «ةيفنحلا نم يناجرجلل

 .«نيملسملاك مهيلع هجوتي فذقلاو ىنزلا نم رجاوزلا باطخ

 رصتخم حرش ء(۲۲۹/۱) رظانلا ةضور ء(۲۹۹/۱) ديهمتلا ء(٣٦۳ /۲) ةدعلا :رظنا

 .(97 5 /۲) طیح ا رحبلا )۳/ ١٠١١
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 زئاج هنأل ؛'"'"یعفاشلا لوق وهو "اهب نوبطاخ مهنأ :ةيناثلاو

(١۱) 

 یز

(۳ 

 يوادرملاو حلفم نباو ليقع نباو باطخلا وبأو ىلعي وبأ يضاقلا ةياورلا هذه ركذ

 .ةلبانحلا رثكأ ةياورلا هذه راتخاو

 ةدوسملا )١7/7-175(2 حضاولا ء((۲۹۸/۱) ديهمتلا ء(۸/۲٥۲) ةدعلا :رظنا

 ؛(١٥۱۱ ء١٤۱۱ /۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا ۲٦٢( /۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٤٦ ص)

 )١58/5(. ريرحتل ريسيت ١96(.: ص) لوصألا نازيم (۱۷۳ /۱) يسخر سلا لوصأ

 باهولادبع يضاقلا لاقو .ةرعاشألاو ةلزتعملاو هباحصأ رثكأو ىعفاشلا لوق وه

 .تادابعلاب نوبطاخ مهنإ يخركلاو يزارلا لاقو «كلام بهذم رهاظ وه يجابلاو
 ىفصتسملا ء(۲۹۹/۱)دیھمتلا ء(۸۰ ص) ةرصبتلا ء((۱۰۷/۱) ناهربلا :رظنا

 لوصفلا ماكحإ ء(١/٤٥۱) يدمآلل ماكحإلا ء(۳۹۹/۳/۱) لوصح ا )۱/۳٠٤(

 ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(٢٢/٥۵۷٥۱ لوصألا سئافن ء(۱۱۹/۱) يجابلل

 يف لوصفلا ء(1۷۷-1۷4 /۲) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر «((15115-575١ص)

 .(۲۹۰/۱) دمتعملا (۹۲۸/۲) طیح ا رحبلا )۱٥١/٢( صاصجلل لوصألا

 ةياورلا هذه ركذ دقو دم أ مامإلل ةثلاث ةياور وهو ًاقلطم نويطاخي ال :ثلاثلا لوقلا

 ةيكلاملا نم دادنم زيوخ نباو ینییارفسإلا دماح وبأ لوقلا اذهب لاقو «ةدوسملا يف دجٹا

 .ةيفنحلا روهمجو

 يلاعملا يبأل لوقلا اذه يشكرزلا بسن دقو داهجلا ريغب نوبطاخم مهنأ :عبارلا لوقلا

 امك صخلملا يف باهولادبع ىضاقلا هاكح دترملا الإ بطاخي ال هنأ :سماخلا لوقلا

 1 .ينارقلا كلذ ىكح
 هاكحو يرعشألا نع ينييارفسإلا هاكح ةلأسملا هذه يف فقولاب لوقلا :سداسلا لوقلا

 .طیح ا رحبلا يف يشكرزلا امهنع كلذ لقنو ةرعاشألا ضعب نع يزارلا ميلس

 ء(١١٠١-۳/١١٠١) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۹۳۹۔-۹۳۷ /۲) طیح ا رحبلا :رظنا

 ۱٤۸(« /۲) ريرحتلا ريسيت ء((۱۹۵ص) لوصألا نازیم «(۱۷۳ /۱) یسخرسلا لوصأ

 ةقباسلا رداصملاو )178/١-١170( تومحرلا حتاوف (141/4-140) رارسألا فشك

 .نيقباسلا نيقيلعتلا يف
۹۰ 0 



 .ةعيرشلا عورف نم جح او ںافکلاو نينمؤملا يف ماع سانلا ظفل نأ :لالدتسالا هجوو 0(

 ىلع مالسإلا ينب» :عراشلا لوقي نأ عنتمي ال هنإف :يلقعلا زاوجلا امأ

 نوكتف» اهتلمج نم نيتداهشلا ميدقتبو اهعيمجي نورومأم متناو سخ
 «امهريغل ًاطرش امهنوكلا)و ءامھسفنلا) امهب ًارومام ناتداھشلا

 .ةالصلاب رمؤي (ثدح اک

 ۷ تیا جج سالا لع هليو  :ىلاعت هلوق مومعف :يعرشلا ليلدلا امأو

 ray :نارمع لآ]

 . تايآلا (َرَفَس ىف َْركَكَلَس اَم ) :نيكرشملا نع هرابخإو ”Tf )٢( و 7 ع

 ."'ةيآلا © رخاء اهل لآ عم کرثذن ال یاو :هلوقو

 .(۴۰۹/۱) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 )٢( :رٹنلا] ( َنيْلَصْمْلا رم كت ول أولا © رس ىف ْرُكَكَلَس ام ) :ىلاعت لاق :-45[.

 مل ًابذك ناك ولو ؛مهلعف نم ًاریذحت مهل قيدصتلا ضرعم يف اذه ركذ :لالدتسالا هجو

 .هنم ريذحتلا لصح
 رظانلا ةضور :رظنا )771/1(.

 ال هلآ مح ىلا لَا َنوُلُمفَي الو رخام الإ هلآ عم تروُعَدَي ال نينو ) :ىلاعت لاق (۳)

 دلو ةي موي بادل هَل فْحَصُي © اما قلي كلذ َلَعْفَي نَمَو توڙي لو قَحلأ

 .[14-19 :ناقرفلا] € اًناَهَم هيف

 .تاروظحا هذه نيب عج نم قح, يف باذعلا ةفعاضم يف ةيآلا :لالدتسالا هجو

 ةرخآلا رادلا يف اهكرت ىلع مهباقع عورفلا يف رافكلا فيلكتب لوقلا ةدئاف نأ يأ )٤(

 ةيمك ةدايز وهو فيعضتلاب هعورف كرت ىلعو ءدیلختلاب ناميإلا كرت ىلع نوبقاعيف

 .ًافاعضأ باذعلا

 ۔(۲۱۲/۱) ةضورلا رصتخ حرش رظنا
۹۱ 



 ."هلبق ام بجي مالسإلا نأل ؛'''ہنع طقس ملسأ نإو

 طوقس دعبي فيكف «لاثتمالا نم نكمتلا لبق خسنلا دعبي الو

 ۔'''مالسإلاب بوجولا

 .بجاولا هنع طقس يأ 200

 نأ تملع امأ» هيفو ملسم مامإلا هجرخأ يذلا ليوطلا ثيدحلا كلذ ىلع لد دقو )٢(
 .«هلبق ناك ام مدهي مالسإلا

 مقر «هلبق ام مدهي مالسإلا نوک باب ءنامیإلا باتك ء((۱۱۲/۱) ملسم حيحص :رظنا
 ]۱١١[. ثيدحلا

 لوقلا نأ )٤/ ۱٥۸۰-۱٥۸۱( لوصح ا حرش یف لوصألا سئافن يف ينارقلا ركذ )٣
 :اهنم هوجو نم ايندلا يف هرثأ رهظي رافكلا فيلكتب

 .همالسإل ًاببس كلذ نوكي هنأ ١-
 ۔رطفلا مايأ يف ملسأ اذإ رطفلا ةاكز جارخإ بابحتسا يف ءاملعلا فالتخا هجتي هنأ -؟

 عم تابوقعلا نإف ؛يعفاشلا دنع مجرلا اميس ال مهيلع دودحلا ةماقإ هجتي هنأ ٣-

 .ةبسانم تایانج لا كلت يف تافلاخملاو يصاعملا
 بجت لب ءوضولاو لاستغالا تقو ءاقب تقولا رخآ يف ملسأ اذإ طرتشي ال ٤-

 .طقف اهنم ةعكر عسي تقو كاردإب ةالصلا
 همزلي له ملسي ىتح هدنع ايقبو قتعا وأ قّلط اذإ رفاكلا يف اوفلتخا ءاملعلا نأ -و

 ؟ال مآ كلذ

 عورفلا ةلمج نم نإف ؛كلذ ىلع موزللا مدع جيرخت نكما نيبطاخم اوسيل مهنإ :انلق اذإف
 .امهرثأ مهمزلي مل مهقح يف ابصني م اذإ .ناببس قالطلاو قاتعلاو ءبابسألا بصن
 :ةلأسملا هذه عورفلا نم 1159-١170( /۳) ريبحتلا يف يوادرملا ركذو

 .ةيكلاملاو ةيفنحلا يأ - مهدنع حصي الو اندنع حصي يمذلا راهظ ١-
 لوانتلا ةمرحل بهذملا حيحص يف ءاليتسالاب انلاومأ نوكلمي ال رافكلا نأ ۔٢

 .مالسإلا عورف نم لوانتلا ةمرح نأل ؛اهنوكلمي مهدنعو

 .دترملا ىلع ةالصلا ءاضق بوجو -7
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(0) 
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 لصف

 .'''مفکر و «لعف» :فیلکتلاب ىضتقملاو

 ةالصلا» ك لعفلاف
 ٣ «برشلاو انزلا كرت»و ''"' «موصلا» ك فكلاو

 الإ فلكملا نم بلطي الو ءًالعف الإ نوكي ال يهنلاو رمألا يف فيلكتلا قلعتم نأ :يأ
 امأو .مايصلاو ةالصلاك رومأم لعف داجيإ ٴہاضتقم نأل ءرهاظف رمألا يف امأ ءلعف

 .انزلا نع فكلاك هنع ىهنملا نع سفنلا قك هيف فيلكتلا قلعتمف ىهنلا

 ۲٢٤(. ١ /۱) ةضورلا رصتخ حرش رظنا
 .(مايصلاك) :«عا>و «ب»و «أ» يف

 1 :ماسقأ ةعبرأ ىلإ ةيرايتخالا لاعفألا يطيقنشلا مسق

 .ةالصلاك حيرصلا لعفلا :لوألا

 فرز ) :ىلاعت هلوق لعف لوقلا نأ ىلع ليلدلاو ءلوقلا وهو ناسللا لعف :يناثلا

 .[11 :ماعتألا] € ُهوُلَعَف اَم كبر َءآَس َوَلَو اروع لَوْلَا

 لعف كرتلا نأ ىلع لدتساو هنع يھٹ ا نع اهفرصو سفنلا فك وهو كرتلا :ثلاثلا

 نَع وهاي ال أونا ) :ىلاعت هلوق باتكلا ةلدأ نمف :ةغللاو ؛ةئسلاو باتکلاب

 نع مهيهانت مدع ىمسف ء[۷۹ :ہدئال] ( تروُلَعفَي اونا ام ےس وت رَڪش

 .ًالعف ركنملا
 يراخبلا حیحص] «هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا» وي هلوق ةّنسلا نمو

 .[ )٠١( ثيدحلا مقر (۲۰/۱)

 :زجارلا لوقکف ةغللا امأو .لعف كرتلا نأ ىلع لدي وهو ًامالسإ ىذألا كرت ىمسف

 للضملا لمعلا ام كاذل لمعي ىنلاو اندعت نشل

 كاذل :هلوق يف ًالمع كرتلا اذه يمس دقو .دجسملا ءانبب لاغتشالا انكرت اندعق ینعمف

 = .للضملا لمعلا انم
۹۳ 



¥ 

 .هدادضأ نم دضب سبلتلا لوانتي نأ الإ '''"فكلا يضتقي ال :ليقو

 قلعتي الو ءيشب سيل «لعفت ال نأ» نأل كرتلا ىلع ال .كلذ ىلع باثيف

 / .ةردق هب

 درصقم «موصلا يف فكلا» نإف ؛میقتسم هيف رمألا نأ :حيحصلاو

 مل نمو «لعفلا ىلع بقاعيف :امهلعف نع يھٹت «برشلا»و «انزلا»و

 عم هنع ةوهشلا فك دصق اذإ الإ بقاعي الو باثي ال كلذ هنم ردصي
 .هلعف ىلع باثم وهف :نكمتلا

 ركب يبأ ثيدح يف # هلوق لعف هنأ ىلع ليلدلاو لعفلا ىلع ممصملا مزعلا :عبارلا =

 اي :ليق ءرانلا يف لوتقملاو لئاقلاف امهيفيسب ناملسملا هجاوت اذإ» حيحصلا يف تباثلا

 حيحص] .«هبحاص لتق دارأ دق هنإ :لاق ؟لوتقملا لاب امف لتاقلا اذه ! ہللا لوسر

 ثيدحلا مقر (۲۲۱۳ )٤/ ملسم حيحص ء((۷۰۸۳) ثيدحلا مقر )۳۱۷/٤( يراخبلا

(۲)۲۸۸۸]. 

 هبحاص لتق ىلع ممصملا لوتقملا اذه مزع نأ ىلع اهيف سبل ال ةلالد لدي ثیدح اف

 لتق ىلع هصرح نأ ىلع هيبنتلاو ءاميإلا ةلالدب كلذ َلدف ءرانلا هببسب لخد ءلعف
 .رانلا هببسب لخد يذلا لعقلا وه هبحاص

 .(178-40 ص) يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلل هقفلا لوصأ ةركذم :رظنا

 .ةلزتعملا نم يئابجلا مشاه يبأل )١47/١( ماكحإلا يف يدمآلا بن )١(
1 ۹4 



(١) 0 
 لصف

 ءاضقلاو ءداسفلاو ةحصلاو «عناملاو ‹طرشلاو «ببسلاو فلعلا ي

 .ةصخرلاو ةميزعلاو ةداعإلاو ءادألاو

 ةلع تيمس هنمو «ًارييغت ىضتقا اًمع ةرابع :ةغللا يف یھف :'''ةلعلا امأ

 .هقح يف لاحلا رّيغت اهنأل ؛"ضيرملا

 .«راسكنالا عم رسكلا»

0 

(٢۲) 

۳ 

(٤) 

0) 
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 ك هتاذل مكحلا '"بجوی امع ةرابع :ىهو ةيلقعلا ةلعلا هنمو

 :ءايشأ ةثالث 5 هولمعتساو اذه نم «ةلعلا» ظفل ءاهقفلا راعتساف

 عضولا باطخ نم ىقلتي ام ماكحألا نم يناثلا برضلا) :«ع»و (بالو «أ» يف

 ىلع رسع ام هنأ ملعا مث «مكحلا هب رهظي ام امھدحا :ًاضيأ ماسقأ وهو رابخألاو

 اهلعج ةسوسحم رومأب مهل هباطخ رهظأ لاح لك يف عراشلا باطخ ةفرعم قلخلا

 ةلعلا :نائيش كلذو اهولعم ةسوسح ا ةلعلا ءاضتقا لاثم ىلع اهماكحأل ةیضتقم

 .(عراشلا نم مكح امهماكحأل نييضتقم امهبصنو ببسلاو

 ؛(419-١/415) ةضورلا رصتخم حرش «(748 )١/ رظانلا ةضور :يف ةلعلا ثحب رظنا

 (459/1-444) رينملا بكوكلا حرش 1١88-1١99(: /8) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 1 ٦٦ ص «ناردب نبال لخدملا

 .(ضيرملا ةلع هنمو ارييغت ىضتقا ام :ةغللا يف ةلعلاف) :(ع))ر ((ب»)و «أ» يف

 .ضرم :يأ «لتعاو ءضرملا :ةلعلا ؛(١١/١/41) برعلا ناسل يف

 .(ةيلعفلا) «ع» يقو (ةيعطقلا) «ب» يف

 .(بجوي ام يهو) :(ع))و (بدو «أ» يف
۹۰ 



 ب۷

 .«لهألا» و (لح اد و «طرشلا» و «ىضتقملا» نیب قرف ال اذه ىلعف

 .''' [اهفاصرأ نم نافصو لحم ار لهألاو] '"ءومج ا :ةلعلا لب

 وأ ءطرش تاوفل فلخت نإو ''مکحلل يضتقملا ءازإب هوقلطأ :يناثلا

 .عنام دوجو

 ةلعل صخرتي رفاسملا» :مهلوقك ''”[ةمكحلا] ءازإب هوقلطأ :ٹلاٹلا

 .ىلوأ طسوألاو «ةقشملا

 «لبحلا» ك هپ ال ہدنع'''مکحلا لصح امع ةرابعق :ةغل (*ببسلا امأو

 0 «قيرطلا» و

 :هطرشو قالصلاب عرشلا رمآ هيضتقمو «يعرش مكح ةالصلا بوجر :كلذ لاثم )١

 .يلصملا :هلهأو ءةالصلا :هلحمو ءأغلاب ًالقاع نوكي ناب باطخلا هجوتل يلصملا ةيلهأ

 .(471/1) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»و «أ» نم تبثملا 20

 .(مكحلل يضتقملا ءازإب يناثلاو) :(۷ع)و ((با)و «» يف (۳)

 .(مكيلا) لصألا ينو «عا)و «با و «أ» نم تبا )٤(

 ؛(١/٤٤۲) رظانلا ةضور ؛(۱۸/۱) ديهمتلا ء(۱۸۲/۱) ةدعلا :يف ببسلا ثحب رظنا (ھ)

 ريبحتلا :(501/1) حلفم نبال هقفلا لوصا .(418-573 /۱) ةضورلا رصتخم حرش

 آ((٥۵٤--ي(۱/٥) ربنما بک وکلا حرش To)» /۳) ريرحتلا حرش

 لوصفلا حيقنت حرش ء(۱۲۷/۱) يدمآلل ماكحإلا ء(٣۳۱-۳۱۲/۱) ىفصتسملا
 دنع ببسلا )۸۸/۲-4٤(« باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر 24١ ص) یئارقلل

 .ةعيبرلا زيزعلادبع .د .أ فيلات نييلوصألا

 .(مكحلا لصح ام ةغللا يف ببسلاو) :«عردو «با>و «أ» يف (0)

 لکب ريعتسا مث ءءاملا ىلإ هب لصوتي يذلا لہ ا وه ببسلا )٥۹/۱[( برعلا ناسل يف (¥)

 = .ءيش ىلإ هب لص وتي ام
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برأ 5 ةراعتسا ءاهقفلا هلمعتسا مث
 : !ءایشا ةع

 '''ہقیدرتلا عم رفحلا» ك ةرشابملا لباقي ام ءازإب :اهدحأ

 ۔“''ابیس ىمسي «يمرلا» ك ””ةلعلا ةلع ءازإب :یناثلا

 ریعتسا مث ءالعتسالا ىلإ هب لصوتي ام وهو لبح لا ببسلا )۲٦٢/١(: ريثما حابصلا يفو

ببسم اذهو اذه ببس اذه ليقف ءرومألا نم رمآ ىلإ هب لصوتي ءيش لكل
 .اذه نع 

 :اهنم ركذأ تافيرعتلا نم أددع لوصألا ءاملع ركذ دقف ًاحالطصا ببسلا فيرعت امأو

 .يعرش مكحل ًافرعم هنوك ىلع عمسلا لد طبضنم رهاظ فصو :لوألا فيرعتلا

 رٹکالل يشكرزلا هبسنو يناهفصألاو حلفم نباو يدمآلا فيرعتلا اذهب هفرع دقو

لا همدع نمو دوجولا هدوجو نم مزلي ام هنأ :يناثلا فيرعتلا
 .هتاذل مدع

 .راجنلا ناو يوادرملاو ینارقلا فيرعتلا اذهب هفرع دقو

 نايب )181/١(« حلفم نبال هقفلا لوصا ء(۱۲۷/۱) يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 رحبلا ء(۸۱ ص) یفارقلل لوصفلا حيقنت حرش ؛(٤١/٥٥٥) يناهفصألل رصتخلا

 )١/ ٤٤١ رينملا بكوكلا حرش ٠١0(.: /۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٣۷۳ )١/ طیح ا

 .۲۱۷ ۱٦٦-۰ /۱) نييلوصألا دنع ببسلا ء(

 .(ءايشأ ةعبرأ يف هولمعتساو اذه نم هوراعتساف) :«ع»>و (؛با)و «أ» يف

 ىلع نامضلاف كلهف اهيف ىدرتف ًاناسنإ رخآ عفدو أرب صخش رفح اذإ :كلذ لاثم

 هل رشابم عفادلا وهو يناثلاو «هكاله ىلإ «ببس» رفاحلا وهو لوألاف هدحو عفادلا

 ؛رشابملاو ببستملا عمتجا اذإ اولاقف «ةرشابما لباقي ام ىلع ببسلا ءاهقفلا قلطأف

 .ببستملا مكح عطقناو ؛رشاب ا ىلع نامضلا بجوو «ةرشابملا تبلغ

 نبال دئاوفلا ريرحتو دعاوقلا ريرقت )٤۲٦/١-٤۲۷( ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 . .ناملس لآ روهشم قيقحت ء(۱۲۷) مقر ةدعاقلا (۵۹۸/۲) بجر

 .(ةلعلا ءازإب يناثلاو) :(ع))و «ب»و «أ» يف

 ةلع ةباصإلاو ؛ةباصإلا ةلع هنأل ؛ةلعلا ةلع قيقحتلا ىلع وهو «لتقلل ًاببس :يأ

 .هل ًاببس هومس دقو «لتقلا ةلع ٌةلع وه يمرلاف :لتقلا وه يذلا سفنلا قوهزل

 ١٠١(. /1) یفصتسلا ((41717 /1) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

۹۷ 



 .'' «لوحلا نودب باصنلا» ك اهطرش نودب ةلعلا ءازإب :''ٹلاثلا

 م اهنأل "' [ةبجوم يهو ًاببس تيمس امنإو] ؛اهسفن ةلعلا ءازإب :عبارلا
 .ةبجوم اهل عرشلا لعجب لب ءاهنيعل ةبجوم نكت

 :نامكح ينازلا يف - ىلاعت - هللف

 .دحلا بوجو
(OM ٠ 

 ايجوم انزلا لعجو .

(١) 

(۲) 

۳) 

 ۔(ٹلاٹلاو) :((ع)و «ب»و «أ» يف

 .(باصنلا كلمك) «ع» و «أ» يفو (باصنلا لامکک) «ب» يف
 ءمكحلا ىضتقم نم بكرملا عومج ا يهو ةلماك ةيعرشلا ةلعلا ببسلا ظفلب داري :يأ
 مل مكحلا نأل ؛ةراعتسا ًايبس كلذ يمس .لح او لهألا دوجوو عناملا ءافتناو «هطرشو
 .لاوحألا نم لاح يف كلذ نع فلختي
 اه عراشلا بصنب لب ءاهتاذل تسيل اهتيلع نأل ؛ًاببس ةلماكلا ةيعرشلا ةلعلا تيمسو
 ةلع راكسإلا ناك ولو «ميرحتلا لبق راكسإلاك هنود اهدوجو ليلدب مكحلا ىلع ةرامأ
 .لاح يف هنع فلختي مل هتاذل میرحتلل
 ۔(٤٥٦-٤٤٤ /۱) رینلا بكوكلا حرش ؛(514١٠ /۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

 .يعضو مكح يناثلاو ؛يفيلكت مكح لوألاف
 ىفصتسملا يف امك يلازغلا حالطصا وه ةعبرألا ءايشألا هذه ىلع ببسلا قالطإو
 يف يفوطلاو )۲٢٢١/١( رظانلا ةضور يف ةمادق نبا ةلبانحلا نم هقفاوو ما
 1١58-1١54( /۳) ريبحتلا يف يوادرملاو )417/١-419( ةضورلا رصتخم حرش
 ىلإ ببسلا ةیفنح ا ضعب مسقو )4548/١-441(. رینلا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو
 :ماسقأ ةعبرأ

۹۸ 



 ناصحإلا» ہک مکح لا ءافتنا هئافتنا نم مزلی ام :'''وھف '''طرشلا امأو

 .دوجو دنع دجوي نأ مزلي الو ٣ «ةاكرلل لوحلا»و ((مجرلل

 همذع اھمدع نم مزلی الو «لولعملا دوجو اھدوجو نم مزلی :ةلعلاو

 .تايعرشلا يف

 رادلا تلخد “نإ» :وحن يوغلو ««ملعلل ةايحلا» ك يلقع :طرشلاو

 . «ةالصلل ةراهطلا» ك یعرشو «قلاط تنأف

 يف ةهبش هل ببس ٤- .يزاحم ببس -” .ةلعلا ینعم يف ببس -۲ .يقيقح ببس = ١-
 ۱ .ةلعلا
 يفسنلل رارسألا فشك ؛(505/7) يسخرسلا لوصأ يف ميسقتلا اذه ليصفت رظنا

 .(۲۸۱/۱) نييلوصألا دنع ببسلا )٣١٤٤/٢-٦٢٤((:

 رصتخ حرش ؛((۸/۱٤۲) رظانلا ةضور :.(58/1) ديهمتلا :يف طرشلا ثحب رظنا )١(
 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء((۱/٢٥۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ )٤۳١/۱-٤۳۲(« ةضورلا

 يدمآلل ماكحإلا )457/١-1065((: ريخلا بكوكلا حرش ء(٦٦۱۰۷۲-۱۰ )٣/

 عفر (۸۲ ص) لوصفلا حيقنت حرشءء(۳۰۹/۱-۳۱۰) طیح ا رحبلا ء(۱۳۰/)

 ۔(۳۲۰/۲) يسخرسلا لوصأ ء(۹-۲/٥۹۸) باهشلا حيقنت نع باقتلا

 (وهو طرشلا مكحلل ربتعي اعو :لصف) :«عا)و «بانو «أ» يف (؟)

 .(۳۰۹/۱) طیح ا رحبلا يف يشكرزلا فيرعتلا اذهب هفرع (۳)

 طرشلاف» :لاقف )١/ ۲٥۸( رظانلا ةضور يف ةمادق نبا هدروأ طرشلل ىناث فيرعت اذه (4)
 .«هدوجو دنع دجوي نأ مزلي الو ءہمدع عم طورشملا دجوي ال ام

 )٥( .(نإك) :«ع»و «بد»و «أ» يف ,

 مزلي هنأ بلاغلاو ؛ناويحلل ءاذغلاك ءيداعلا :عبارلا مسقلاو ؛طرشلل ماسقأ ةثالث هذه )٦(
 .اهدوجو هدوجو نمو ةايحلا ءافتنا ءاذغلا ءافتنا نم

 )/١١54-1١77(: ريرحتلا حرش ریبحتلا ء(٤٣٥- ٣٣٤ /1) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 ٣٥٤ -٥٥٤(. /1) ریئلا بكوكلا حرش )705/1-7١١(. طیح ا رحبلا
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 اج ْدَقَف ) :ىلاعت ہللا لاق .طورشملا ىلع ةمالع / هنأل ؛ًاطرش ىمسو 1/۱۸

 ۔'''اھتامالع :يأ ٨۸ :دمع] € اَهُطاَرْشَأ

 مدع هدوجو نم مزلی ام :وهو « طرشلا سکع :وهف "عناملا امأو
 .مكحلا

(١) 

"۲) 

۳ 

(6) 

(0) 

 :داسفلاو ةحصلا '''امأو

 همازتلاو ءيشلا مازلإ ءارلا نوکسب طرشلاو یارلا كيرحتب طّرشلل فيرعت اذه

 ۔(۳۲۹/۷) برعلا ناسل رظنا .طورش عمجلاو

 «(475/1) ةضورلا رصتخم حرش ء(۹/۱١۲) رظانلا ةضور يف :عناملا ثحب رظنا
 (۱۰۷۲-۱۰۷۹ /۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا )50١/١(4 حلفم نبال هقفلا لوصأ

 رصتخملا نايب ء(۱۳۰/۱) يدمآلل ماكحإلا ؛.(«467/1-١458) رينملا بكوكلا حرش

 عفر ء(۸۲ ص) يئارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(۳۱۰/۱) طیح ا رحبلا (/٦١١(
 دنع عناملا ء(۱۱/۱) ترمحرلا حتاوف )948/9-٠١١((, باهشلا حيقنت نع باقنلا

 .ةعييرلا زيزعلادبع .د . فیل ؛نييلوصألا
 (عئاملا طرشلا سكعو) :«عزاو «بد»و «أ» يف

 .(يناثلا مسقلا) :((ع))و «ب)»»و "آر يف

 رظانلا ةضور ء(۸٦ ء٦/٦١) ديهمتلا :يف نالطبلاو داسفلاو ةحصلا ثحب رظنا
 هقفلا لوصأ ء(١٥ ص) ةدوسملا .(1451/1-4127) ةضورلا رصتخ حرش «2)

 بكوكلا حرش ء(۱۰۸۰-۱۰۸۳ /۳) ريرحتلا حرش ریبحتلا ء(۲٥۲ /۱) حلفم نبال

 ؛(۷ص) ينارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء۱) لوصخلا :(451/1) ریما
 حتاوف ء(٢/٣۲۳) ريرحتلا ريسيت .48/75-27(2) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر

 ا



 .ىرخأ دوقعلا ىلعو رم تادابعلا ىلع قلطيو

 ."”ءاضقلا طقسأو أزجأ ام :تادابعلا نم '''حیحصلاف

 ةالصادك ءاضقلا بجو نإو رمألا قفاو ام ءازإب هنوقلطي نوملكتملاو

 .'''؛طتم هنأ نظ نم

 یز

)۲( 

۳ 

(€) 

(0) 

 '”'دساف وهو ہمامتإب رمؤي هنإف دسافلا جحلاب لطب اذهو

 .(ةحصلاف) :«عا>و «با)و «أ» يف

 ىنعملاب ءاضقلا ال تقولا يف ايناث ةدابعلا لعف انه ءاضقلاب دارلاو :ءاھقفلا لوق اذهو

 .يحالطصالا

 )١//7071( ىفصتسملا ۱/۲0 لوصحلا يف ءاهقفلل لوقلا اذه ةبسن :رظنا

 ٠١(. /1) ينانبلا ةيشاح

 نم طرش لتخا نإو ؛هحيحص اهب ىتأ دق ناك ءاهلعفب رمألا قفو ةدابعب رمأ نم لكف
 ةدساف نيملكتملا لرق ىلع ةحيحص ةراهطلا نظ نم ةالصف «عنام دجو وأ اهطورش

 ءرمألا سفن يف امل ءاهققلاو فلكملا :نظل اورظن نوملکتم اف ءاهقفلا لوق ىلع

 .يظفل فالخلاو

 .(418 )١/ ری ا بكوكلا حرش )541/١(: ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .(لطاب وهو) :«ع»و «بد»و «أ» يف

 ةحصلا تناك ول :هريرقتو نيملكتملا ىلع ءاهقفلا هدروأ ردقم لاؤس باوج اذه

 نأ بجيف هيف يضملاو همامتإب رومام هنأل ءًاحيحص دسافلا جحلا ناكل رمألا ةقفاوم

 .رمألا ةقفاوم ةحصلا نوكت ال نأ بجوف قافتاب دساف هنكل ًاحيحص نوكي

 لب رمألا ةقفاوم ىلع عقو دسافلا جحلا نأ ملسن ال انأ :لاؤسلا اذه نع باوجلاو

 .هيف رمألا ةقفاوم ءافتنال هتحص ءافتنا ذئنیحو «هدسفأ ام هيف لعف ثيح «هتفلاغ ىلع

 )147/١(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
۰۱ 



 پب ۸

 :هنم دوصقم ا همكح دافأ اذإ مكحل ًاببس ناك ام "لكف :دوقعلا امأو

 .رمثي مل يذلا :لطابلاو

 .رمثأ يذلا :حيحصلاو

 .''”لطابلا '''فدارم :دسافلاو

(Uaنأ معز «لطابلا»و «حيحصلا» نيب ًامسق '''ةفینح وبا تبثأو ے  

 .هفصوب ًاعونمم هلصأب ًاعورشم ناك ام :وهو .هنع ةرابع «دسافلا»

(١) 

(۳) 

 م

(€) 

(0) 

(U 

 .هلصأب عونم هفصوب عون "لك نگل ؛حصی الو

 .هتقو يف ءيشلا لعف :وهف / ءادألا امأو

 .(لك دوقعلا نمو) :(ع)و «بالو «أ» يف

 .(متي مل امل نامسا امهو هفدارم دسافلاو) :«ع»و (بالو رب يف

 .ةيعفاشلاو ةلباتحلا لوق وهو
 دئاوفلاو دعاوقلا ء(١/٤٥٥) ةضورلا رصت حرش )101/١1(: رظانلا ةضور :رظنا
 رينملا بکوکلا حرش ((۱۱۰۸/۴۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء((۱۱۰ ص) ةيلوصألا

 طيحلا رحبلا ء۷۷۱) يدمآلل ماكحإلا (۳۱۸/۱) ىفصتسملا (۷/)

 ۔(۳۲۰/۱)

 ريسيت ؛((۹/۱٥۲) رارسألا فشك ء(۸۰/۱) يسخرسلا لوصا :يف ةیفنح ا لوق رظنا
 ۲۳٣(. /۲) ریرحتلا
 حیحصلاو لطابلا نیب ًامسق تبثأ - هللا ہمحر = ةفينح وبأو) :(ع))ر ((با)و «أ» يف

 .(هفصوب عورشم ريغ هلصأب ًاعورشم ناك ام هنأ معزو «هنع ةرابع دسافلا لعج

 .(لك ذإ حيحصب سيلو) :(ع))و «با)و ہار يف

1۲ 



 ."”ىرخأ ةرم ءيشلا لعفف :ةداعإلا امأو

 ."”ًاعرش نيعملا هتفو جورخ دعب هلعف :ءاضقلاو

 مل :تقولا رخآ لبق تومي هنأ عسوملا بجاولا» يف هنظ ىلع بلغ ولف

 .«ريخأتلا هل رجي

 ةاكزلا رخآ ولو ولا يف هعوقول ؛ءاضق نكي مل :شاعو هرخأ ولف
 .نييعتب اهتقو نّيعي مل هنأل ؛ءاضق نكت مل :اهلعف مث

 .لعفلا لبق تقولا تاف مث ءًأعرش هتقو نّيُع اب صوصخ ءاضقلا مسا :ًاإف

 «مونلا»و «وهسلا»ك "'رذعل وأ ءرذع ريغل هتاوف نيب قرف الو

 .'' (ضیح اداو

 رم ءيشلا لعف ةداعإلو ؛ةداعإلاو ءادألاو ءاضقلا يف لصف) :(ع)و (با)و «آ» يف )١(

 .(هتقو يف هلعف ءادألاو «ىرخأ

 ةضور )٦٦/۳( حضاولا )۳۱٥/۱( ةدعلا :يف ةداعإلاو ءاضقلاو ءادألا ثحب رظنا )٢(

 .(59 ص) ةدوسملا )14147/١-405« ةضورلا رصتخ حرش )١551/١(: رظانلا

 ؛(۹٦ ص) ماحللا نبال هقفلا لوصأ يف رصتخملا ء(۱۹۳/۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 ۳۹۳-۳۹۸ /۱) ریت ا بكوكلا حرش ء(۸۷۱ - ۸٥٤ /۲) ريرحتلا حرش ریبحتلا

 حيقنت حرش ء(۳۳۹/۱) رصتخملا نايب )۱٤۸/۱/۱( لوصح ا (۳۲۰/۱) ىفصتسملا

 لوصأ .(77/7-47) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(۷۲ ص) يفارقلل لوصفلا
 ۔(١/٤٤) يسخرسلا

 .(هريغ وأ رذعل) :«ع»و «ب»»و «أ» يف (۳)

 )٤( .ءاملعلا رثكأ لوقلا اذهب لاق 7

 ةضورلا رصتغ حرش ء(١/٥٥۲) رظانلا ةضور ء(۱/٣۳۱) ةدعلا :رظنا )٥٥۸/۱(

 ص) ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا ء(۲۹ ص) ةدوسملا ۳١(« عمللا حرش )۲۳٣/١(

 بجاحلا نبا رصتخم ىلع دضعلا حرش ء(۱۰۹/۱) يدمآلل ماكحإلا )۲۳۳/۱(

 «عماسملا فینشت ء(۱۳۳ /۱) جاهنملا حرش جاھبإلا )۱/ ۱۹۳(.
۳ 



 سیل هنأل ؛ءاضقب سیل ضئاح ا نم ناضمر دعب مایصلا : موق لاقو
 0 © فاسملاو ضيرملا اذكو ا بجاوب

٢) 

)۳( 

040 

C0 

 :هجوأ ةثالثل دساف وهو

 ."”«موصلا ءاضقب رمؤنف» : ”!ةشئاع لوق :اهدحأ

 .ةيفنحلل ىلعي وبأ يضاقلا هبسن

 .(۸۰-۲۸ /۲) ریرحتلا ريسيت ء(۱۸۸/۲) ريبحتلاو ريرقتلا ء(۱/٣۳۱) ةدعلا :رظنا
 نكي مل اذإو ءرفسلاو ضرم او ضیح ا لاح ءالؤه ىلع بجاو ريغ موصلا نأ :يأ
 .ءاضق هل مهلعف نكي م مهيلع ایجاد

 )١/ ٥٤((. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .(كلذك رفاسملاو ضيرملا يف ليقو) :«عالو ((بالو «أ» يف

 هبيس مدقت وأ لعفلا بوجو مدقت وه له ء ءاضقلا طرش نأ اذه يف فالخلا ببس
 نكي م هنأل ءاضق ناضمر دعب موصلل ضئاح ا لعف نوكي ال :لوألا ىلعف ؟طقف
 .اهيلع ًابجاو

 بوجولا ببس نکل تفتنا نإو بوجولا ةقیقح نأل ءاضق نوكي :يناثلا ىلعو
 .فيلكتلل اهتيلهأ وهو دوجوم

 )441/1١-147(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 ىلع ةمألا ءاسن هقفأ جيي ىنلا ةجوز قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع نینمؤلا مأ
 ہللا يضر - ةشئاع دنسم نأ يهذلا ركذو :نیعباتلا نم ريبك ددع اهنع ىور .قالطإلا
 .عيقبلاب تنفدو ھ۷٦٥ ةنس تيفوت .ثيداحأ ةرشعو نيتئامو نیفلا غلبي - اهنع

 )۱۸۸۱/٤( باعيتسالا ء(۱٠۲۰-٣٣۱ /؟) ءالبنلا مالعا ريس !يف اهتجرت رظنا
 ٦٤(. ص) يزاريشلا .ءاهقفلا تاقبط

 ِضئاح ا لب ام :تلقف ةشئاع تلاس)) :تلاق ةذاعم نع هدنسب ملسم مامإلا جرخأ
 ؛ةيرورحب تسل :تلقف ؟تن زا ةيرورحأ :تلاقف ؟ةالصلا يضقت الو موصلا يضقت
 .«ةالصلا ءاضقب رمؤن الو موصلا ءاضقب رمؤنف كلذ ائبيصي ناک : :تلاق «لاسأ ینکلو
 = .هجام ع نباو يذمرتلا ةشئاع نع ظفلا اذه وحنب هجرخأو
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 ."'ءاضقلا نووني مهنأ ىلع عامجإلا :يناثلاو

 ببسلا دوجو ىلع ءانب ؛ةمذلا يف ةدابعلا بوجو عنتمي ال هنأ :ثلاثلا

 .«رسعملا»و (ثدح اررو «يسانلا»و «(مئانلا» ك اهلعف رذعت عم

 ."”ةصخرلاو ةميزعلا امأو

 4 ع مل ذج جو ] :ىلاعت هلوق هنمو ء''دکولا دصقلا :ةغل "”ةميزعلاف
 . / علام :هط]

(¥) 

(۳) 

(0) 

(0) 

 .عجارت ذإ :«رعسلا صخر» :هنمو ؛رسیلاو ةلوهسلا :ةغل ةصخرلاو

 ىلع موصلا ءاضق بوجو باب «ضيجلا باتك ء(١/٢٦۲) ملسم حيحص :رظنا

 ءاج ام باب «موصلا باتك ء(٣/١٥۱) يذمرتلا نئس ؛[1؟78] ثيدحلا مقر ءضئاحلا

 هجام نبا ننس «[۷۸۷] ثيدحلا مقر ءةالصلا نود مايصلا ضتئاحلا ءاضق يف

 ]١ ٦۷[. ثيدحلا مقر .ناضمر ءاضق يف ءاج ام باب «مايصلا باتك (074/1)

 ةین مهيلع بجت «مهرذع لاوز دعب اوماص اذإ رفاسملاو ضيرملاو ضئاح ا نأ يأ
 .ءاضق وهف ءاضقلا ةين هيف تبجو ام لكو عامجإلاب ءاضقلا
 )151١/1(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 ةضورلا رصتخ حرش )۲٥۸/۱( رظانلا ةضور :يف ةصخرلاو ةميزعلا ثحب رظنا

 ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا ء(١/٢٥۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ «(۷/1)

 ربن ا بكوكلا حرش )١١١١/9-١١78(4: ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(١۱۱ ص)

 يدمآلل ماكحإلا ء((١/١/٥٥۱) لوصح ا (۳۲۹/۱) ىفصتسملا «2/1)

 باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(۸۵ ص) ينارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(۱۳۱/۱)

 .(۲۹۸/۴) يراخبلل رارسألا فشك «(۱۲۷-۱۱۰ )٢/

 .(ةغل ةيزعلا :ةصخرلاو ةميزعلا يف لصف) :«عا)و ((با)و «أ» يف

 .هلعاف كنأ رمأ نم كبلق هيلع دقع ام مزعلاو نجلا ٌمْزعلا (۳۹۹/۲) ناسللا يف

 ۔(۲۳٢۲ /۱) رينملا حابصلا :يف ىنعملا اذه رظنا
١١ 

1/14 



 ۔'"یيعرش ليلد ةفلاخ ريغ نم تباثلا مکح لا : ةيزعلاف ًاعرش اماف

 ۔'''ہللا باجیإب مزل ام :ليقو

 0 ظاحلا مايق عم روظح ا ةحابتسا :''ۃمخرلاو

 یت : ۹ e ھت .ےئہ
 .' حجار ضراعمل يعرش ليلد فالخ ىلع تبث ام :لیقو

 طاقسإ» ك :ةعس هيف ناك نإو ةصخر ليلدلا فلاخي ملام ىمسي الو

 .«تاحابملا ةحابإ))و «لاوش موص

(۱) 

(۳ 

(£) 

 (ہ)

 )٦(

 .ًازاجم ةصخر انريغ ىلع ناك يذلا «رصإلا» نم اًنع طح ام ىمسيو

 .ةصخر :ءاملا لامعتسا ىلع ةردقلا عم مميتلا ىمسيو

 .(ًاعرش ةميزعلاو) :((ع))و ((با)و «أ» يف

 نع لاخ يعرش ليلدب تباثلا مكحلا :هنأب راجنلا نباو يوادرملاو ینوطلا هفرعو

 ۔ضراعم

 حرش ريبحتلا ء(([۵۷ /۱) ةضورلا رصتخم حرش )۲٥۹/۱(: رظانلا ةضور :رظنا

 ٦۷٤(. /۱) ریئلا بكوكلا حرش ء(١۱۱۱ /۳) ريرحتلا

 ۔حلفم نباو نادح نباو يدمآلاو يلازغلا فیرعتلا اذهب هفّرع

 حلفم نبال هقفلا لوصأ »)1۳1/1 يدمآلل ماكحإلا 1 ىفصتسملا :رظنا

 صخر :لاقي ريسيتلاو رمألا يف ليهستلا :ةصخرلا ء(٢۲۲-۳٢٢٣ص) رينملا حابصملا يف

 .هلهسو هرّسي اذإ اصاخرإ صخرأو اصيخرت اذك يف انل عرشلا

 .يوادرملاو يفوطلا فيرعتلا اذهب هفّرع

 رکا
¢ 



 ًامئاق میرحتلا

)۳( 

 بيس نركب ةعس هيف نإ :ثیح نم ةصخر «تيملا لكأ» ىمسيو

0 

 ."'هكرتب باقعلا بوجو : :ثيح نم :ةميزع ىمسيو

 :مومعلا فالخ ىلع تباثلا مكحلا اماف

عمل روصلا ةيقب ين مكحلا ناک نإف
 ةصوصخملا ةروصلا يف دوجوم ین

 ك

 .""ةصخر وهف :«ايارعلا

 ةصخرلا لاثم ًاحابم نوكي دقو ًابحتسم نوكي دقو ًابجاو ةصخرلا لعف نوكي دق

ثكألا هيلعو ءاملعلا مالك نم حيحصلا ىلع بجاو هنإف رطضملل ةتيملا لکا ةبجاول
 .ر

 .ةالصلا رفاسملا رصق :ةبحستملاو ةبودنملا ةصخرلا لاثم

 1 .ةفرع ريغ يف نيتالصلا نيب عمج اک : :ةحابملا ةصخرلا لاثم

 )١۷۹/۱-٦4۸۰(. رینلا بكوكلا حرش )۰-۱۱۲۱ /۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

 فيفخت لكو «فلكملا قحو «ىلاعتو هناحبس ہللا قح :ناقح اهب قلعتي سفنلا نأ كلذو

 قح ىلإ ةفاضإلابو ةمیزع ىلاعتو هناحبس ہللا قح ىلإ ةفاضإلاب وهف :نيقحلاب قلعت
 .ةصخر فلکلا

 ٦٦۷(. /۱) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 رك اك, اس دقو صخر رهف اهنع يلا ةبازلا نم صوصخلا ايارعلا عيبك :يأ :يأ
سر نأ» ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم هحيحص يف يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا

 لو

بطر اهلها اهلكأي اهصرخب عابت نأ ةيرعلا يف صخرو رمتلاب رمثلا عيب نع ىهن ة هلا
 «ًا

 لجرلا لجرلا يرعي نأ :ةيرعلا :كلام لاق :ايارعلا ريسفت باب يف يراخبلا لاقو

 .رمتب هنم اهيرتشي نأ هل صخرف هيلع هلوخدب یذاتی مث ةلخنلا

 نوعيطتسي الف نيكاسملل بھوت تناك لن ايارعلا :نيسح نب نايفس نع ديزي لاقو

 .رمتلا نم اوؤاش امب اهوعيبي نأ ممل صخر اهب اورظتنی نأ

 سوؤر ىلع رمثلا عيب باب ؛عويبلا باتك 11١-١11( /۲) يراخبلا حيحص :رظنا

 .[۲۱۹۱] ثيدحلا مقر ايارعلا ريسفت بابو ؛:ةضفلا وأ بهذلاب لخنلا
¥ 



 : «دلاولل ةبها يف عوجرلا ةحابإ» ك دوجوم ريغ ىنعل ناک نإو

 ./" دلاولا ريغ يف هلجأل عوجرلا مرح يذلا ىنعملا مدعل :ةصخرب سيلف ب۹

0) 

"۲) 

 هجرخأ «هئيق یف دوعي مث ُءيقی بلكلاك هتبه يف دئاعلا» ٹپ هلوق نم صوصخملا

 .سابع نبا ثيدح نم ملسمو يراخبلا
 وهو ءامهضابقإ دعب ةقدصلاو ةبهأ يف عوجرلا ميرحت يف رهاظ اذه» :يوونلا لوقي

 هب حرص امك هيف عوجرلا هلف لفس نإو هدلول بهو اذإ امأ «ينجألا ةبه ىلع لومحم

 .«ريشب نب نامعنلا ثيدح يف

 هب ىتأ هابأ نإ :لاق هنأ ريشب نب نامعنلا نع ملسم هجرخأ ريشب نب نامعنلا ثيدحو

 لكا» : 5 هللا لوسر لاقف «يل ناك ًامالغ اذه يبا تلح ينإ :لاقف ڈٹ هللا لوسر

 .«هعجراف ٹن هللا لوسر لاقف ءال :لاقف ؟اذه لثم ُهتلحن كدلو

 ةأرملاو هتأرمال لجرلا ةبه باب با باتك ء((٢/٣۲۳) يراخبلا حيحص :رظنا

 :تابطا باتك ١74٠-1141(.: /۳) ملسم حيحص ؛([۸۹٥۲] ثيدحلا مقر ءاهجوزل

 ةب ا يف دالوألا ضعب لیضفت ةيهارك بابو ةیملاو ةقدصلا يف عوجرلا ميرحت باب

 )٦٦/١١(. يرونلا حرشب ملسم حيحص ]1١571017771. ثيدحلا مقر

 رئاس نود ةوبألا وهو هب صاخ ىنعمل ةبملا يف عوجرلا زاوجي بألا صاصتخا يأ

 عوجر نأ يقوطلا حجرو .صخرلا باب ال مومعلا صيصخت باب نم اذهف نيبهاولا
 .هصخر ةبملا يف بألا

 .(4507/1-157) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
1۰۸ 



 أ

 باب

 ماكحألا ةےلدا

 لیلدو] ««عامجإلا» و ٩ «ةئسلا»و «باتكلا» : [ةعبرأ] لوصألا

 ” [يلصألا يفنلا ىلع يقبملا لقعلا

 «ناسحتسالا»و «انلبق نم عرش»و «يباحصلا لوق» يف فلتخاو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ركذتسو «حالصتسالا»و

 - هللا نم مالكلا عمسن ال انإف ؛ كي لوسرلا لوقب الإ مكحلا رهظي الو

 ۔'”'-مالسلا هيلع - ليربج نم الو - ىلاعت

 .(ةثالث) لصألا يفو «ع»و «بذ» و «أ» نم تبثملا )١(

 .( 25 هلوسر ةئسو ہللا باتک) :(ع)و «بد»ر «أ» يف (۳)

 .لصألا يف دري مو «عا)و «بد»و «أ» نم تبثملا (۳)

 نإ كلذ رکذنسو انلق نم عرشو يباحصلا لوق يف فلتخاو) :«عا>و «بد»و «أ» يف )٤(

 .(ىلاعت هللا ءاش

 باتي يآَرَو ني وأ اًيَحَو لإ ہلا ُهَمِلَكُي نا كيل ناگ اَمَو ) :یلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو )٥(

 .[01 :ىروشلا] ( ءاي ام ءيْذِإب یوی ًةلوُسَر لیری وأ

 ةئسلاو ًاغيلبت هنم عمسن باتكلاف كي لوسرلا الإ لوصألا هذه كردم انل قبي ملف

 .ةّئسلاو باتكلا ىلإ هتابثإ يف دنتسم عامجإلاو هنع ردصت

 .(۸/۲) ةضورلا رصتخ حرش رظنا
1 



 لا ۱ 1(

 . "مالک : - ىلاعت - ہللا باتكو

 .ليربج هب لزن يذلا نآرقلا :وهو
 '٣نآرقلا رغ باتكلا موق لاقو

 ... ( نجلا ن ارَقك َكْيَلِإاتفَرَص ْذِإَو ) : - ىلاعت - هللا لاق ءلطاب وهو
 © مح ) :ی اعت لاقو ١[. :نجلا] ( ع ارق اًنَعيَس نإ اولا ر 29 نييآلا

0) 

(۲) 

 قرف

(4) 

 .لصألا يف دری ملو ((ع))و «ب»و «أ» نم تبلملا

 ءأيحو هلوسر ىلع هلزنأو ءالوق ةيفيك الب ادب هنم هللا مالك نآرقلا» :يواحطلا لاق
 قولخمب سيل ةقیقح اب ىلاعت ہللا مالك هنأ اونقيأو ءأقح كلذ ىلع نونمؤملا هقدصو
 .«ةيريلا مالكك

 .(۱۷۲ /۱) ةيواحطلا ةديقعلا حرش رظنا
 ةرورضلاب يبرعلا نآرقلل مسا باتكلا» :(175 /15) ىراتفلا يف مالسإلا خيش لاق
 وه همالك لوقيف هللا باتكو هللا مالك نيب قرفي مهضعب وأ ةيبالكلا نإف «قافتالاو
 .«قولغغ وهر يبرعلا فلؤملا موظنملا وه هباتكو ؛قولخم ريغ وهو تاذلاب مئاقلا ینعلا
 ىنعملاو ظفللا عومجم سفن یمس دق ىلاعت هللاو ةرات اذهو ةرات اذه هب داری نآرقلاو
 :لاقر ١[. :رجحلا] © نيم نارو بتلا ُتِئاَ كلي را ) :ىلاعت لاقف ءأباتکو ًانآرق
 ٦١. :لمنلا] گ نیم باتو نارا تاء كلي نمط )
 اتلاَق ُهوُرَصَح الف َناَءَرُقْلا َتوُعِمَتْسَي نجلا نب فك َكيَلِإ اَتفَرَص ْذِإَو > :ىلاعت لاق

 ني لأ اًبّمح اَنْعِمَس انإ آتو اولاد © َنيِرِذنُم مِهيِْوَق نإ اْوَلَو ىِضق املف أوُئِصنَأ ا ضررا نع ل مي سميك أ ۱ ےہ رے و یم و
 ساس

 ۲۹-٣۰[. :فاقحألا] €( مقسم قيرط لإ قَحلا | ىد هْيَدَي ْنْيَب اَمَل اقْدصُم وم دعب 5 5 همام
 مقحم يقبرط لاو ٍقحل ىلإ َىِدَجي هيدي نوب امل اقدصم ىسوم و
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 ١- :فرخزلا] € تروُلقْمَت ْمُعلعَل اًيَرَع اًہرُف ُدَلَعَج اإ © ِنييُمْلا بتکیلآو

[rنارق وه لَب ) ۷۸۸۷ :ةعقاولا] ( ٍنوُنكَم پک ىف © ميرك نازل من ل و  

(٦١) 

(۲) 

(۳) 

(6 

 ."نيملسملا نيب هيف فالخ ال ام اذهو ۔'''اباتکو نآرق هامس

 (*” «أرتاوتم ًالقن فحصلا یتفد نيب انيلإ لقن ام» :وهو

 .ةطوطخملا لصأ يف دري مل ( َتوُلِقْمَت ْمُكَلَمُل ) :ىلاعت هلوق

 .نآرقلا وه هللا باتك نأ ىلع لدي اذهو ءأباتكو أنآرق هللا هامس ةقباسلا تايآلا يف يأ

 .مهيلع درلا يف لوألا هجولا وه اذهو

 .عامجإلاب وهو مهيلع درلا يف يناثلا هجرلا وه اذه

 داحتا ىلع ةمألا عامجإ :يناثلا هجولا» )١١/7(: ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا لاق

 :نآرقلا وه باتكلاف .ءدحاو امهامسم نأ :يأ «نآرقلاو باتكلا :نيظفللا ىمسم

 .«ىلاعت ہللا باتك ره باتکلاو :باتکلا وه نآرقلاو

 بجاح ا نبا هيلع ضرتعاو «ىفصتسملا يف يلازغلاو ةمادق نبا فيرعتلا اذهب هفرع

 اب ءيشلل دح هنأل ؛رودلا هنم مزلي فيرعتلا اذه ناب لبجلا يضاق نباو حلفم نباو

 يف نيدلا دضع باجأو ؛نآرقلا روصت عرف هلقنو فحصملا دوجو نأل ؛هيلع فقوتي

 .رود هيف نوكي نأ ىفنو ضارتعالا اذه ىلع بجاحلا نبا رصتخم ىلع هحرش

 .«هتوالتب دبعتم زجعم لپ دمحم ىلع لّزنم مالك وه» :لاقف نآرقلا يوادرملا فرعو

 حرش عم بجاح ا نبا رصتخ ء(۷٦۲ /۱) رظانلا ةضور ء(۹/۲) یفصتسم ا :رظنا

 ریرحتلا حرش ريبحتلا ء((۱/٣٦۳۰) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۱۸/۲) دضعلا

 .(۷ /۲) ری ا بكوكلا حرش )۳/ ۱٢۲۳۸-۱۲٢١((:
11) 



 امع هديرجتو هلقن / يف اوغلاب ةباحصلا نأل ؛«فحاصملا» ب هانديقو 7/۲۲

 .'''ہربغب طلتخي اليك طقنلاو ء''ریشاعتلا اوهرك ىتح ہاوس

 ةقلح ةريئاعلاو ُنَْحلا اهب متي يتلا آلا :نآرقلا ٌ,شارع )21١/4( ناسللا يف )١(

 نافرعلا لهانم يف يناقرزلا نّيبو .ةدلوم ةظفل يهو .فحصملا رشاوع نم ريشعتلا
 نم تايآ رشع لك ةياهن دنع رشع ةملك عضو :اهنأب ريشاعتلا ىنعع غ0

 .رشع ةملك نم الدب راشعألا عضوم يف نيعلا سار عضو وأ ةروسلا

 فحصملا ماجعإ ىلإ نوملسملا رطضاف نامزلا ريغت نيعباتلاو ةباحصلا دهع دعب مث )٢(

 يدؤي نأ نم ًافوخو :نآرقلا ءادا ىلع ةظفاحملل يأ .ببسلا كلذ سفنل هلكشو

 .هيف ربیغتلا ىلإ لكشلاو طقنلا نم ہدرجت

 نحللا نم هل ةنايص هنإف هلكشو فحصملا طقن بحتسيو :ءاملعلا لاق :يوونلا لوقي

 رييغتلا نم ًافوخ نامزلا كلذ يف هاهرك اغإف طقنلا يعخنلاو يبعشلا ةيهارك امأو هيف

 )١/ ٥١٤(. نافرعلا لهانم :رظنا
1۲ : 

 میز دس



 لصف

 مايصف» :'''دوعسم نبا ةءارقك ''“رتاوتم ريغ ًالقن انيلإ لقن ام اماف

 .''' «تاعباتتم مايأ ةئالث

 نوكي نا لمتحي هنأل ؛ًاعطق اطخ هنأل ؛*”ةيحم سيل :موق '“'لاقف

(١) 

(٢) 

(۳۴ 

)0( 

 (ہ)

 نم ةحيحصلا ةءارقلا زيي ًاطباض يرزج لا نبا عضو دقو «ةذاشلا ةءارقلاب فرعيو

 ءالامتحا ولو ةیئامثعلا فحاصملا ىدحإ تقفاو ةءارق لك» :لاقف .ةذاشلا ةءارقلا

 لحي ال يتلا ةحيحصلا ةءارقلا يهف اهدنس حصو ءدحاو هجوب ولو ةيبرعلا تقفاوو

 ةمئألل نم مهريغ نع وأ «ةرشعلا نع وأ .ةعبسلا نع تناك ءاوس ءاهركني نأ ملسمل

 وأ ةذاش وأ ةفيعض اهيلع قلطأ ةثالثلا ناكرألا هذه نم نكر لتخا ىتمو «نيلوبقملا

نع حيحصلا وه اذه ؛مهنم ربکا وه نّمع وأ ةعبسلا نع تناك ءاوس ءةلطاب
 ةمئأ د

 .«فلخلاو فلسلا نم قيقحتلا

 )4/١(. رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا

 ىلإ نیقہاسلا دحا ؛يلذما بيبح نب لفاغ نب دوعسم نب هللادبع ليلجلا يباحصلا وه

 رئاسو قدنخلاو ًادحاو أردب 5ق ينلا عم دهشو ؛ةنيدملاو ةشبحلا ىلإ رجاه ؛مالسإلا

 7 ھ٣١ ةنس ةنيدملاب يفوت دهاشملا

 ۳٦۸(. /۲) ةباصإلا (۳۱۲/۲) باعيتسالا :يف ةحرت هل

 اوعطقاف تاقراسلاو نوقراسلاو» :# دوعسم نب هللادبع ةءارق ًاضيأ كلذ ةلثمأ نمو

 4 .«مهناميأ

 .(۱۳۹/۲) رينملا بكوكلا حرش :رظنا

 .(لاق دقف) :(ع)و (با)و «أ» يف

 يكحو يعفاشلل يدمآلاو ييرجلاو بجاح ا نبا هبسنو .دمحأ مامإلا نع ةياور وهو

 = .يرونلاو بجاح ا نباو يدمآلا ہراتخاو كلام مامإلا نع
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(0) 

(٢) 

(۳ 

 .ربخ وهف انآرق نکی مل نإ هنأل ؛ ''ةجح هنأ :حیحصلاو

 .ًانآرق هنظف ًاريسفت - ## - يبنلا نم ءيشلا عمس امبر هنإف

 .كلذ زاوج ًاناظ اهلثمب ةظفل لدبأ امبرو

 ."”””نآرق هبهذمو هيأر لعجي نأ يباحصلاب نظي نأ زوجي الو

 ؛(١٥۱ ص) ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا ء(۱/٥۳۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ :رظنا
 ناهريلا ء(١٠۱ )٢/ رينملا بكوكلا حرش :(1 1147-97 /7) ريرحتلا حرش ريبحتلا
 دضعلا حرش عم بجاحلا نبا رصتخم )15١/١(. يدمآلل ماكحإلا ء(١/٦٦)

 حيحص ىلع يوونلا حرش ء(١١٤ )١/ طیح ا رحبلا (۱۱/۲) ىفصتسملا )1/9

 ٤ ٠٠(. /۲) يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ )٥/ ٠۳١-١۳١) ملسم

 .مهباحصأ رثكأو يعفاشلاو ةفينح يبأو دمحأ مامإلا دنع ةجح

 (۲۷۰ /۱) رظانلا ةضور ء(٢/٥۷) ميهاربإ نب قاحسإ ةياور دمحأ مامإلا لئاسم :رظنا

 حرش ريبحتلا ء(۳۱۰/۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٢/٥۲) ةضورلا رصتخ حرش
 رينملا بكوكلا حرش ء((١٥۱ ص) ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا ء(۱۳۸۹/۳) ريرحتلا
 (۲۳۲/۲) عماوجلا عمج ىلع يلح ا حرش :(47 ص) يونسألل ديهمتلا «1738/5)
 )١١/۲(. توم رلا حتاوف (۲۸۱/۱) يسخرسلا لوصأ ء(۳۲۱/۱) عماسلا فينشت
 .«ًابهذم نوكي نأ لمتحي» :اولاق امدنع لوألا لوقلا باحصأ ليلد نع باوج اذه
 ثيدح يف مهيلإ بذكلا ةبسن زوجي ال - مهنع هللا يضر - ةباحصلاو» ةمدق نبا لاق

 .ءأنیقی لطاب اذه ؟انآرق مهبهاذم لعج یف نوبذكي فيكف هريغ يف الو 2: يلا

 .(۲۷۱/۱) رظانلا ةضور :رظنا

 ؟ال مآ نيميلا ةرافك مايص يف عباتتلا بجي له :ةلأسملا هذه عورف نمو

 نع صوصنملا بهذملا ۱٥١(: ص) ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا يف ماحللا نبا لاق

 .بجي ال ىرخأ ةياور هنعو ءبوجولا دمحأ مامإلا
 ۱۹١( :ةرقبل] (ِماَأ كلك ٌماَيِصَق ) :قاعت هلوق (104 /۲) نآرقلا ماكحأ يف يبرعلا نبا لاقو
 ذإ ؛حيحصلا وهو قيرفتلا ئزجي :يعفاشلاو كلام لاقو :تاعباٹیم يبأو دوعسم نبا اهأرق

 .انتلأسم يف امدع دقو صوصنم ىلع سايق وأ صنب الإ بجت ال ةفص عباتتلا
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 لصف

 .زاجملاو ةقیقح ا ىلع لمتشي نآرقلاو
 حصي هجو ىلع يلصألا هعوضوم ريغ يف لمعتسملا ظفللا :وهو 0( تب تا

 4 َةَيْرقْل ٍلَمَسَو ڑ قف :ءارسإلا] © لّدلَآ َحاَمَج اَمُهَْل ِضِفَحآَو ) :ىلاعت هلوقك

 "7 [۷۷ :فيكلا] € قني نأ ديرب ارا دج ر ء[۸۲ :فسويل

 .زاج لا فيرعت اذه )١(

 ىلعي وبأ يضاقلا ةلبانحلا نم ہراتخاو دمحأ مامإلل ةياور نآرقلا يف زاج ا تابثإب لوقلا )٢(

 ةيعفاشلا رثکا بهذم وهو راجنلا نباو يفوطلاو ليقع نباو ةمادق نباو باطخلا وبأو

 ريغ يف زاجملا نوتبثي مهنإف ةنسلا لهآ نم نآرقلا يف زاج ا تبثأ نم نكلو .ةيفنحلاو

 لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق .تافصلا تايآ نع زاج ا نوفنيو تافصلا تايآ

 يف تبث امب ناميإلا وه ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم نأ یفخب ال» - ہللا همحر - خيشلا

 ءامسألا هذه نأ داقتعاو ؛ینعمو أظفل هتافصو هللا ءامسأ نم ةّئسلاو باتكلا

 .«هتمظعو هللا لالجي قيلت ةيقيقح يناعم اه نأو زاج ا ىلع ال ةقيقحلا ىلع تافصلاو

 رظانلا ةضور ء(۳۸۸/۲) حضاولا ۰ /۱) ديهمتلا ء(١14 /۲) ةدعلا :رظنا

 نبال هقفلا لوصأ ء(١٦۱ ص) ةدوسملا ء(۸/۲) ةضورلا رصتخ حرش ۲۷۲ )١/

 رينملا بكركلا حرش :(476-477 /۲) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء((۱۰۳/۱) حلفم

 حرش «(۳۰۸/۱) عماوج لا عمج ىلع يلح ٹا حرش ء(٢/٢٥۲) ناهربلا ءء۱۹۱/۱)

 خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا ىواتف ء(۷٦۱ /۱) بجاحلا نبا رصتخ ىلع دضعلا

 ۱١١-۱۱۷(. ص) ةعامج او ةّئسلا لهأ دنع هقفلا لوصأ ماعم ء(۲۰۴/۱)
 ١



(١) 

۲۲) 

 sll (١) رہ
 . رباك دقف :كلذ عنم نمو

 '''ۃرابع يف عازن وهف :ًازاجم هيمسأ ال :لاقو :همّلس نمو

 .تافصلا ليوأتل ةعيرذ زاج ا نأل عئارذلا دس باب نم امنإو ةرباكمب سيل كلذ عنم

 رسک يف لصف )۲/٢( ةلسرملا قعاوصلا رصتخ يف - ہللا همر - ميقلا نبا لرقي
 وهو تافصلاو ءامسألا قئاقح ليطعتل ةيمهجلا هتعضو يذلا ثلاثلا توغاطلا

 زاجملا ركنأ نمو» )١/ ۱۷١(: ةلبانحلا تاقبط ليذ يف بجر نبا لوقيو .زاج ا توغاط

 ةعيرذ ريصيو دسافلا ىنعملا اذه مهوي الثل ؛زاج ا مسا قالطإ رکنی دقف ءاملعلا نم

 .«امهتالولدمو ةّئسلاو باتكلا قئاقح دحج ديري نمل

 ةلبانحلا نم هراتخاو دمحأ مامإلل ىرخأ ةياور ًاقلطم نآرقلا يف زاج ا عن لوقلا اذهو

 نبا مالسإلا خيشو يميمتلا لضفلا وبأو دماح نب هللادبع وبأو يزرخلا نسحلا وبأ

 «ةيرهاظلا نم ركب وبأ هنباو يلع نب دواد هراتخاو «ناردب نباو ؛ميقلا نباو ةيميت
 .يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلاو دادنم زيوخ نبا ةيكلاملا نم هراتخاو

 رصتخم ۱٦١( ص) ةدوسملا ء(١۱۱ - ۸۷ /۷) مالسإلا خيشل ىواتفلا عومجم :رظنا

 حرش ريبحتلا (۱۰۳/۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ .(45 - )۲/٢ ةلسرملا قعاوصلا

 :(1817 )١/ رطاعلا رطاخلا ةهزن ء(۱۹۲/۱) رينملا بكوكلا حرش ٦٦( /۲) ريرحتلا

 )48١/1-405(: عماسملا فينشت )٤١١/١(« مزح نبال ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا

 ,(08-55 ص) يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذم ء((۱۸۷/۱) يجابلل لوصفلا ماكحإ

 .(۳۷۸ /۳) نایبلا ءاوضأ

 يظفل فالخلا نأ ناردب نبا حجر دقو يظفل فالخ وهف ةرابعلا يف فالخلا نأ يأ

 امإ كلذ لعجف رمألا يف فنصملا ددرت فورعم ناكمب ملعلا نم ءالؤه ناك امو» :لاقف

 .«يناثلا باوصلا لب ةرباكم ال لوقأو ةرابع يف ًاعازن امإو ةرباكم

 .(187 /۱) رطاعلا رطاخلا ةهزن :رظنا
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 ب/٦٢ ولو ظ / ىلاعت هلوقل 'ةیبرعلا ریغب ظفل نآرقلا يف سیل :ىضاقلا لاق

 ٠٤[ :تلصن] 4 ٌميَرَعَو ٌمِمجحَأَء ديا ْتَلِصُم وَ اوُلاَفَل يأ اف هل

 ۔'''ینعلا اذه يف ةريثك تايآو

 :باطخلا وبأو «ىلعي وبا يضاقلاو ؛زیزعلادبع ركب وبأ ةلہان ا نم لوقلا اذه راتخا )١(

 .يوادرم او حلفم نباو ؛دج او ليقع نباو

 «يربطلا ريرج نباو سراف نباو ينالقابلاو ةديبع وبأو يعفاشلا مامإلا لوق وهو

 .نیملکتملاو ءاھقفلا روهمجل ليقع نبا هبسنو .يجابلاو يطرقلاو

 ليقع نبال حضاولا ء(۲۷۸/۲) ديهمتلا ء(۷۰۷ /6) ةدعلا ,۰ ص) ةلاسرلا :رظنا

 :(۱۷ ص) ةدوسملا ؛ء(٢۲۹ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ ء(٥٥ )۲/ ٦١٤( )٤/

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۱۲/۱) حلفم نبال هقفلا لوصا )۲۷٢/۱(: رظانلا ةضور

 حرش ؛(۲//۲۷) ىفصتسملا ء(۱۹۲-۱۹۳ /) ريثما بكوكلا حرش ء([1)

 عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا حرش ء(۱۷۰ /۱) بجاح ا نبا رصتخ ىلع دضعلا

 .(۳۹/۹) (74/1-58) نآرقلا ماكحأل عماح ا ء(٣۲۳ )١/

 ردا َكِلاَذَكَو ) :ىلاعت هلوقو ٢ :فسریز € اييَرَع اَنْ هتلر اَنِإ > :ىلاعت هلوق اهنم )٢(

 ( َنوقكَي ملل جوع ىؤ رجع اًيَرَع اتار ) :لامت هلوقو 111١ :هط) ( كير اا

 .[۷ :ىروشلا] 4 ايَرَع اناء كَ ايوا كادر ) :ىلاعت هلوقو ء۲۸ :رمزلا]
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 ٤٤) [اهريغب ًفافلا هيف نأ] 007ةءركعو ٩ سابع نبا نعو

 "تةاكشم»و ءةيشبحلاب "«ليللا ةشان» [اولاق]

(١) 

(۲) 

(۳) 

(٤٤ 

(۵) 

0)) 

(۷ 

 فانم دبع نب مشاه نب بلطملادبع نب سابعلا نب هللادبع لیلج ا يباحصلا وه
 .نيدلاو هقفلاب ## لوسرلا هل اعد ءنينس ثالعب ةرجملا لبق دلو ؛یمشاحم ا ىشرقلا

 يبأ نب يلع هلمعتساو .دهاجمو ءسوواطو «حابر يبأ نب ءاطع :هنع هقفلا ذخأ
 .ھ۸١ ةنس فئاطلاب يفوت «ةرصبلا ىلع بلاط

 ةباصإلا 19٠-5954(( /۳) ةباغلا دسأ :.(977-954 /۳) باعيتسالا :يف ةمجرت هل

 )٤/ ۱٢١١-۱٥٢(۔

 .(سابع نباو ةمركع نع يورو) :«ع»و (بالو «أ» يف

 لخد «هقفلاو ریسفتلاب ملاع «سابع نبا ىلوم ؛يندملا مث يربربلا هللادبع نب ةمركع وه

 .ه1١٠١/ ةنس ةنيدملاب يفوت رصمو ناهيصأو ناسارخ

 تاقبط ء(۱/٥۹) ظافحلا ةركذت :(١7ص) يزاريشلل ءاهقفلا تاقبط :يف ةمجرت هل
 .(47 ص) يطويسلل ظافحلا
 .لصألا يف دری ملو ((ع))و «با)و «أ» نم تبثملا

 .«ع»و «ب» و «أ»و لصألا يف دري ملو )۲۷٢/۱( رظانلا ةضور نم تبثلا

 ريثك نبا لوقي ا٦ :لمزما] « اًكَطَو ّدَشَأ ىه ليلا ةَكِشاََّنِإ ) :ىلاعت هلوق يف تدرو دقو

 .ةيشبحلاب ماق :أشن سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع قاحسإ وبأ لاق
 بلقلا نيب ةأطاوم دشأ وه ليللا مايق نأ دوصقملاو «هتاقوأو هتاعاس :يه ليللا ةئشانو

 يف يطرقلا لاقو .راهنلا مايق نم اهمهفتو ةءارقلا ءادا يف رطاخلل عمجا يأ ناسللاو

 :يأ ءأشن :نولوقي ةشبحلا :دوعسم نبا لاق «ليللا مایق ليللا ةئشان نإ :ليقو :هريسفت

 الإو مهيلع ةبلاغ ةشبحلا مالك يف ةعئاش اهنكلو ةیبرع ةملكلا نأ دارأ هلعلف ماق

 .برعلا ةغل يف سيل ام نآرقلا يف سيلف
 ۔(۳۹/۹) نآرقلا ماكحأل عماجلا )٥٣٤/٤( ريثك نبال ميظعلا نآرقلا ريسفت :رظنا

 اف ٍقوَكَقِمُك هرو لَم ضألاَو وَمَا ژوُ هلآ ) :یلاعت هلوق يف ةاكشم تدرو
 . 18 :رونلا] ( ٌحاَّبَصِم

 = ۔ةشبح ا ةغلب ةوكلا يه دهاجم نعو «تيبلا يف ةوك ةاكشملاو

 ١١1م ف



 وك رہ ہى )0
 . ةيسراف (قرتسإ)و ٠ ةيدنه

 امهوحنو نيتملك ىلع نآرقلا لامتشا ناب : [اذه] رصن نم باجأو

 قالطإ نعو ًايبرع هنوك نع هجرخي ال ةيمجعأ
 2 .هيلع مسالا

 هدعب لاق اذهو ءليدنقلا نم ةليتفلا عضوم وه :ةاكشملا ىنعم نأ ريثك نبا حجرو =

 .ءيضت يتلا ةلابذلا وهو (حابصم اهيف)

 1 .(۲۹۰ /۳) ميظعلا نآرقلا ريسفت :رظنا

 .ةيدنه :ةاكشم نأ مهريغو يفوطلاو يدمآلاو يلازغلاك لوصألا ءاملع ضعب ركذ )١(

 يف لاقف ةيدنه :ةاكشملا نوكت نأ رکنا يدنه رهو يراصنألا نیدلا ماظن نبا نكلو

 دنهلا ءاحنأب نيفراعلا ةمهاربلا نإف «رهاظ ريغ ةيدنه ةاكشملا نوک مث» :توحرلا حتاوف

 نآرقلا يف سيلو مسبتلا ىنعمب ةلمهملا نیسلاو ميلا مضب «ةاكسملا» معن هنوفرعي ال

 .«ىنعملا اذهب

 ؛(۴۴/۲) ةضورلا رصتخ حرش ٥١(« /1) يدمآلل ماكحإلا :(1//717) ىفصتسملا :رظنا

 .(۲۱۲/۱) تومحرلا حتاوف

 نم ارض ابات نوَ ) :ىلاعت هلوق اھم عضوم نم رثكأ يف «قربتسإ» ةملك تدرو )٢(

 ۳١[. :فيكلا] « قَربَعْسِإَوس دعس

 قافو هنأ» :حيحصلاو «برعم يسراف جابيدلا «قريتسإلا» :هريسفت يف يبطرقلا لاق

 .«برعلا ةغل نم سيل ام نرقلا يف سيل ذإ نيتغللا نیب

 .(۳۹۷ / ۱۰) نآرقلا ماكحأل عماجلا رظنا

 :(۲۷۸/۲) ديهمتلا ء(۷۰۷ /۳) ةدعلا :يف ءةمركعو سابع نبال لوقلا اذه ةبسن رظناو

 ۳۲-٣٣ /۲) ةضورلا رصتخ حرش ء(٥٤/ ٤٥٥ و (1۱۲/۲) ليقع نبال حضاولا

 ربنلا بكوكلا حرش )٤1۷/۲(« ريرحتلا حرش ريبحتلا ء((۱۷ ص) ةدوسملا

 .(59/1) نآرقلا ماكحأل عماجلا 2115 /۲)

 .(لوألا) لصألا فر (۲۷۵/۱) رظانلا ةضور نم تبثملا (۳)
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 اهتبرع مث ةيبرعلا ريغب هذه لصأ ناب :نیلوقلا نیب عمج ا نكميو
 . اه احلامعتساو اهبيرعتب اهناسل نم تراصف اهتلمعتساو «برعلا

 نيلوقلا قيدصت هيف بهذم يدنع بوصلاو :لاق هنأ ديبع يبأ نع يوادرملا لقن )١(

 تعقو اهنكل - ءاهقفلا لاق امك - ةيمجعأ اهوصأ فرحألا هذه نأ كلذو .ًاعيمج

 لزن مث ءةيبرع تراصف اهظافلأ ىلإ مجعلا ظافلأ نع اهتلوحو اھتنسلاب تبرعف برعلل
 «قداص وهف ةيبرع اهنإ لاق نمف برعلا تاملكب فورحلا هذه تطلتخا دقو نآرقلا

 .قداصف ةيمجعأ :لاق نمو

 لقنو ۔(۱۹-۱/١۱۹۵) رينملا بكوكلا حرش (179/7) ریرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

 لصألا يف اهنا ظافلألا هذه نع ةرابعلا ةقيقحف :هلوق ةيطع نبا نع هريسفت يف يطرقلا

 يتلا برعلل ناك دقو «هجولا اذهب ةيبرع يهف اهتبرعو برعلا اهتلمعتسا نکل ةيمجعأ
 ًاظافلا هلك اذهب برعلا تقلعف ةنسلألا رئاسل ةطلاخم ضعب اهناسلب نآرقلا لزن

 ىتح ةمجعلا لقث فيفخت ىلإ ترجو ءاهفورح نم صقنلاب اهضعب ترّيغ ةيمجعأ
 .«نآرقلا اهب لزن دحلا اذه ىلعو «حيحصلا يبرعلا یرج ترج

 .(38/1-59) نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا
Te 



 لصف

 ٌتياَء ُهْنِم  :ی اعت هللا لاق '''ہباشتمو مكحم - ىلاعت - هللا باتک یو
 ٠۷ :دارع لال( رو بتكلا ما یم ٹن 5 رورو ۔ےجس 7 ۔ےدا

 :ءيشلا مأ نأل ؛؟"'لمجملا :ہباشتلاو رسفلا :مکحلا :يضاقلا لاق

 .هسفنب لصأ وه لب هريغ همدقتي مل يذلا لصألا

 ءاملعلا ريغ ىلع هملع ”ضمغي يذلا :هباشتملا :''”لیقع نبا لاقو

 .“'ضراعتلا اهرهاظ يتلا تايآلاك .نیققح ا

 )١( ةدعلا :يف ہباشتلاو مکح ا ثحب رظنا )۲( )۱٥۱/۱/1۸٤(« ديهمتلا )۲۷١ /۲(ءء«
 حضاولا )۱۷۲-۱٦٦/١( )4/ه-١١(. رصتخم حرش ؛(۲۷۷ /۱) رظانلا ةضور

 ةضورلا )٤۳ /۲ -08((« حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(١٦۱ ص) ةدوسملا )۳۱۹-۳۱۹/۱(«
 حرش ريبحتلا ( ۳۸۹-۲۴ /۱۷) (۲۷۲-۲۸۱ /۱۳) مالسإلا خيش ىواتف عومج

 رينملا بكوكلا حرش ؛(۱۳۹۵-۱۳۹۸ /۳) ریرحتلا )١/ ۱٠٤((ء ىفصتسملا )۲۹/۲(:
 رصتخملا نايب ء(١/١٦۱) يدمآلل ماكحإلا )١/ 41/4 (. طیح ا رحبلا )١/ ٦٥٤-٥٥٤(

 مولع يف ناهربلا «(۲ /۲) صاصجلل نآرقلا ماکحا ء(١/٦١٦۱) يسخرسلا لوصأ

 یٹکرزلل نآرقلا )58/7(.

 .(584 /۲) (197 /1) ةدعلا :رظنا (9)
 فها ١ ةنس دلو ٠ ؛يلبنحلا يدادغبلا دمحأ نب ليقع نب دمحم نب ليقع نب يلع وه )۳(

 :اھتم تافنصم هل ؛لوصألاو عورفلا يملع نيب عمجو «ىلعي يبأ يضاقلا نع لخآ

 .ه817 ةنس يفوت ءلوصألا يف «حضاولا»و هقفلا يف «تادرفملا» و «لوصفلا»

 دصقلا 9 ةلباتحلا تاقبط ليذ ء(۹/۱٥۲) ةلبانح ا تاقبط :يف ةمجرت هل

 ۲٤٥(. /۲) دشرألا

 .(ضمغي () لصألا نو ء(۲۷۸/۱) رظانلا ةضور نم تبثملا (4)

 .نيدهتجلا ء ءاملعلا صاوخ الإ هملعي ال يذلا ضماغلا نم نوكي نأ عنتمم ریغو :ليقع نبا لاق )٥(

 ۔(۱۷۲/۱) حضاولا :رظنا
١٢١(9 



 ١ب

 دع

 ام مکح او .«"'روسلا لئاوا يف ةعطقلا '''فورح ا :وه :نورخآ لاقو
 ا )۳

 :هباشتملاو «مارحلاو :لالحاو «ديعولاو /«دعولا یا :نورخآ لاقو

 .“لاغمألاو صصقلا

0) 

000 

(۳ 

010 

(0) 

 یز

 .(فورح لا :لیقو) :«ع»و (؛بد)و «أ» يف

 حرش ء((۹/۱٦۱) حضاولا ء(٢/٦۲۷) ديهمتلا ء(٢/٦۱۸) ةدعلا يف لوقلا اذه رظنا

 )٤/ ٠١(. يطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا ء(۱۷ /۲) ةضورلا رصتخ

 اهانعم يف ملكت دق فورح ا هذه» :لاقف لوقلا اذه ىلع ةيميت نبا مالسإلا خيش ةر

 ًافورعم نكي مل نإر «هباشتملا ىنعم فرع دقف ًافورعم اهانعم ناك نإف «سانلا رثكأ
 :لاق ىلاعت هللا نإف ًاضيأو بولطلا اذهو ىنعملا مولعم اهاوس ام ناك هباشتملا يهو

 فورحلا هذهو .[۷ :نارمع لآ] ( ٌسَهَِشَتُم ٌرَخَأَو بتكلا مُأ نه ُتَمَكَحم سيء نب )

 ةيآلا هذه لوزن ببسو نويفوكلا تايآ اهدعي امنإو ءاملعلا روھج دنع تايآ تسيل
 .«هباشتم ًاضيأ اهريغ نأ ىلع لدي :حيحصلا

 .(47-451 /11/) مالسإلا خيش ىواتف عومج رظنا

 .(مکح ا :لیقو) :(ع))و «ب»»و «أ» يف

 حرش ء(۲۷۹/۱) رظانلا ةضور ء(١/٦٦۱) يدمآلل ماكحإلا :يف لوقلا اذه رظنا

 ٠٤۳(. /۲) ریت ا بكوكلا حرش ء(١٦۱ ص) ةدوسملا ء(٢/٤٥٠) ةضورلا رصتخم

 امك ًاهوجو لمتحا ام هباشتملاو ًادحاو أهجو الإ لیواتلا نم لمتحي ال ام مکح ا :ليقو

 هظافلأ ترركت ام هباشتملاو هظافلأ رركتت ال ام مکح ا :ليقو .دمحأو يعفاشلا نع لقن

 .ملسأ نب دیز نب نمحر لادبع هلاق

 .كاحضلاو ةداتقو دوعسم نبا لوق وهو تاخوسنملا تاھباشت او تاخسانلا تامکح ا :ليقو

 رصتخم حرش )4/4-١١( نآرقلا ماكحأل عماجلا :يف اهريغو لاوقألا هذه رظنا

 طیح ا رحبلا .(19//4119-577) مالسإلا خيش ىواتف عومجم ء(۹٤-۷٤ /۲) ةضورلا

 رينملا بكوكلا حرش ء۱۳۹۱/۳-۱۳۹۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٤٥٥-٤٥٣ /1)

 ١41/5 -١48(.
5 
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 بجي ام '''- ىلاعت - هللا تافص يف درو ام هباشتملا نأ :حیحصلاو

 ٍضشْرَعْلا ىلَع ْنَسْحّرْلَا 7 :ىلاعت هلوقك ''' [هليوأتل] ضرعتلا مرحيو هب ناميإلا

 تافصلا تايآ نأل ؛اهتيفيكب ملعلا مدع تافصلا تايآ يف هباشتلاب فلؤملا دارم لعل )١(

 لوقلا اذه ىلع ةيميت نبا مالسإلا خيش در دقو تاهباشتملا نم تسيلف اهانعم ملعي

 نم )۲۹١/۱۳-۲۹٥( ىواتفلا عومجم يف لاقف فلسلا نم دحأ هب لقي مل هنأ نّيبو

 ام ينإف كلذ نالطب ىلع لیلدلا امأ لوقنف هانعم مهفي ال هنأو هباشتملا نم اذه نإ لاق

 لعج هنأ هريغ الو لبنح نب دمحأ ال ةمئألا نم الو ةمألا فلس نم دحأ نع ملعأ

 دحأ مهني ال ًامالک لزني هللا نإ :اولاق الو «ةيآلا هذه يف لخادلا هباشتلا نم كلذ

 .تءاج امك رمت تافصلا ثيداحأ يف اولاق ؛ةحيحص ناعم اهل تاملك اولاق امنإو هانعم

 هباشتملا نإ نیرخاتلا ضعب لوق :(498/17-475) ىواتفلا يف مالسإلا خيش لاقو
 تافصلا تايآ رثكأ نإف «هانعم ملعي ام ًاضيأ اذهو تافصلا ثيداحأو تافصلا تايآ

 مذ امثإ هانعم يف سانلا عزانت يذلا ضعبلاو اهانعم فرعي هنأ ىلع نوملسملا قفتا

 «مولعم ءاوتسالا :كلام لوقك هتيفيكب سانلا ملع اوفنو «ةيمهجلا تالیوات هنم فلسلا

 ةئسلا ةمئأ رئاس لاق كلذكو «ةعدب هنع لاؤسلاو :بجاو هب ناميإلاو لوهجم فيكلاو

 نأ غاس ًالیوات فيكلا يمس نإف ؛لوهجملاهفيكلا نيبو مولعملا ىنعملا نیب قرفف ذئتيحر
 ةركذم يف يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلا لاقو .هللا الإ هملعي ال ليواأتلا اذه لاقي

 نأ حيحصلاو ثحبملا اذه يف - هلا هحر - فلؤملا لوقو» (50 ص) هقفلا لوصأ

 هليوأتل ضرعتلا مرحيو هب ناميإلا بجي امن ىلاعتو هناحبس ہللا تافص يف درو ام هباشتملا

 تايآ نأل رظن نم ولي ال 0 :ہط) ( ئَوَتْسآ ٍشْرَعْلا ىلع سرلا ) :ىلاعت هلوقك
 يف مولعم اهانعم نأل ؛لیصفت ريغ نم ینعلإا اذهب هباشتملا مسا اهيلع قلطي ال تافصلا

 ؛قلخلل ةمولعم تسيل اهب العو لج هفاصتا ةيفيك نكلو ءاهباشتم سيلو ةيبرعلا ةغللا
 ةلخاد فاصتالا ةيفيك تناك هقلخ نود هملعب هللا رثأتسا ام وه هنأب هباشتملا انرسف اذإو

 .«ةقصلا سفن ال هيف

 .(هل) لصألا یر ((ع)و ((بالو ارب نم تبثملا )٢(
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 € كبَر ُهْجَو ٰیقِتَیَو ) ء٤ :ةدئاملا]  ِناَعَط وسيم هادي لب 2 ء٥1 :ط) € ٰیّوکش

 ٤. :رمقلا] € اَتِنُيَعَأب یر 7ْ ۷ :نمحرلا]

 ۔'''ہلیوات كرتو .ههجو ىلع هرارمإو هب رارقإلا ىلع فلسلا قفتا اذهف

 نوغتبي نيذلاب - مذلا يف - مهنرقو هلیواتل نیعبت ا مذ ىلاعت ہللا نإف

 ا”'غيز لهأ مهامسو ةلعفلا

 هبحاص مذی ام هريغو «لمجملا» نم هوركذ ام ليوأت بلط يف سیلو

 .مارحلا نم لالحلا زييمتو «ماكحألا ةفرعم ىلإ قيرط وه ذإ ؛حدمي لب هيلع

 نأو .هباشتملا ملعب ٌةرَتُم - عت - هلل نأ ىلع ةلاد نئارق ةيآلا يفو

 ًاظفل ۷ :نارمع لآ] ( هل لإ ليوا ُمَلعَي اَمَو ) :هلوق دنع حيحصلا فقولا
Me, 

 ةيرايتخالا تافصلاو» )۱//۹٦( ةيراحطلا ةديقعلا حرش 3 يفنح ا زعلا يِب أ نبأ لاق )١(

 یاوتسالاو ؛یطلاو طسبلاو ؛:ضعبقلاو ةتامإلاو فايحإلاو «ريوصتلاو «قلخلاك اهوحنو

 .هسفن هب فصو امم كلذ وحنو ءاضرلاو «بضغلاو «لوزنلاو «ءيجم او «نايتولاو

 كلذ ین لخدن الو هليوأت يه يتلا هتقيقح و ههنك كردن ال انك نإو ؛هلوسر هب هفصوو

 .«انل مولعم ءاتعم لصا نكلو ءانئاوهأب نيمهوتم الو ءانئارآب نيلوأتم

 خاو بتكلا مل نه تك تيا هني َبتكلا َكيَلَع لأ ىدلآ وه  یلاعت لاق (۷) 7 ریہ مم ۔ےمارو ۔ وی رے ر ےس رس رے رر کہ ۶

MOEىليوأت ءاقيناو ۃتتلا ءاقينأ هم ةَ اَم َنوٹیگیف يَ زيوت ىف ينل " 

 رگدب اَمَو اعبر دنع ني لگ مب اما َنوُلوُقَي معلا ىف نوځ سرلا هل لإ ۃلیَِأَت ملي اَمَو

 .۲۷ :نارمع لآ] ےس أولوأ لإ

 4 لیلا ىف َنوُحِسولاَو 7 :ىلاعت هلوق نوكيو فانئتسالل واولا نوكت لوقلا اذه ىلعف (۳)

 = هدحو ہللا الإ هليوأت ملعي ال هباشتملاف هيلعو ءنولوقي :ہربخو أدتبم [۷:نارمع لآ]
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 انمآ نولوقيو» :لاقل «نيخسارلا» فطع دارأ ول هنألف :'''ظفللا اما

 .واولاب «هب

 نيخسارلل كلذ ناك ولو :ليوأتلا يغتبم مذ هنألف :ىنعملا امأو

 م ءيشل میلستو ضيوفت عون ىلع لدي 4 وب اَنَماَء ث موق نألو
 اونوكي نأ يضتقيف لمجلا ليصفتل «امأ» ةظفل نألو .هانعم ىلع / اوفقي

- 002 
 ۵ث

 ادب )١(

 و )٢(

 ةشئاعو سابع نباو رمع نبا لوق اذهو .ةلالجلا ظفل ىلع مات اذه ىلع فقولاو
 ءارفلاو شفخألاو يئاسكلا بهذم وهو زيزعلادبع نبا رمعو ريبزلا نب ةورعو

 5 .يشكرزلاو
 ةلالجلا ظفل ىلع ًافوطعم (نوخسارلاو) هلوق نوكيف ةفطاع واولا نأ :يناثلا لوقلا
 يزاريشلا لوقلا اذه راتخاو ًاضيأ ملعلا يف نوخسارلا هلیوات ملعي هباشتملاف هيلعو

 ضعب نع يطيقنشلا لقنو .بجاح ا نباو يدمآلاو يرشغزلاو يرعشألا نسحلا وبأو
 ليوأتلا ىنعم اولعج ةفطاع يه اولاق نيذلا نأ ماقملا اذه يف قيقحتلاو :مهوق ءاملعلا

 قئاقحب ًاملع اوطيحي مل نإو هب اوبطوخ ام نومهفي نوخسارلاو .ىنعملا مهفو ريسفتلا
 ةقيقح ليرأتلا ىنعم اولعج ةيفانثتسا يه اولاق نيذلاو ؛هيلع يه ام هنك ىلع ءايشألا
 ٠ ہللا الإ هملعي ال كلذو رمألا هيلإ لوؤی ام
 .هعجارف ديج ليصفتب ةيميت نبا مالسإلا خيش ةلأسملا هذه يف مالكلا لصف دقو
 مالسإلا خيش ىواتف عومجم :(۱۸۔٤/٦۱) نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا

 :(1855-14057 )١/ طیح لا رحبلا (۸٦۱۔۷٦٦ )١/ يدمآلل ماكحإلا ء(٤۲٣ )٤٤۷

 .۔(۳۳۱-۳۳۳ /۱) ىطيقنشلل نايبلا ءاوضأ
 ركذ دقو فانئتسالل واولا نأ وهو هراتخا يذلا لوقلا حيجرت هجوأ ركذب فلؤملا

 .هجوأ ةعبرأ

 ءاَتيَتاَو ةا ءاي هني ةَ ام نوعي میر هيو ىف نبذل اتاق ط :ىلاعت هلوقف
 = يف روكذملا لوألا مسقلا مامت اذهف [۷ :نارمع کال ملا لإ ليوا ملعب اَمَو هليو
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 فيك مآ ؟هنولقعي ال ام قلخلا هللا بطاخي فيك :لیق ناف
 ىلع لزني

 ؟هليوأت ىلع علطي ال ام هلوسر

 مهتعاط

 ربتخيل .هليوأت ىلع نوعلطي ال اب نامإلا مهفلكي نأ زوجي هنأ :باوجلاف

 ( َنيِريَّصلَآَو گنی َنيِدِهَجْمْلأ مَلْعَت ىح گولو > :ىلاعت لاق امك ”

 4 :ةرقبلا] € مَعَ لإ الع تك ىلا ةلبقْلا اَلَعَج امو ۳١[« :دمعآ]

(١) 

 هب نونمژیف مهريغ امأو :هريدقت ناكف رخآ مسق ركذ ةغللا عضو ىضتقاف «امأ» قایس

 .مهبر ىلإ هانعم نرلكيو
 طيحلا رحبلا (۲۸۰-۲۸۱ /۱) رظانلا ةضور :يف ةقبالا هجوألاو هجولا اذه رظنا

 )/ ٥٥ -٤٦((.

 ال ًامالک لزنأ هللا نوكي نأ زوجي ال هنأ وهو :رخآ باوجب مالسإلا خيش باجأ دقر

 كلذ لوقي امك هانعم نوملعي ال ةمألا عیجو 5 لوسرلا نوكي نأ زوجي الو هل ىنعم

 ةريثكلا لئالدلا ىنعم نإف ءأطخ هلأب عطقلا بجي لوقلا اذهو نيرخأتملا نم هلوقي نم

 هربدتو همهفو هملع نكمي ام نآرقلا عيمج نأ ىلع فلسلا لاوقأو ةّئسلاو باتكلا نم

 نوملعي ال ملعلا يف نیخسارلا نأ ىلع عطاق هانعم سيلو «هب عطقلا بجي امم اذهو

 .دهاجم مهنم هليوأت نوملعي مهنإ مهنم ريثك لاق دق فلسلا نإف .هباشتملا ريسفت

 انآ لاق هنأو «سابع نبا نع كلذ اولقنو «ريبزلا نب رفعج نب دمحمو سنا نب عيبرلاو

 هريسفت اماف هليوأت ريغ ىلع هليوأت مومذملاو «هليوأت نوملعي نيذلا نيخسارلا نم
 نرملعي ملعلا يف نيخسارلا نأ يضتقي اذهو ؛مومذم سيل دومحم اذهف هانعمل قباطملا

 هريغ الو دمحأ لقي مل اذطو ؛فلسلا ةغل يف ريسفتلا وهو .هباشتملل حيحصلا لیواتلا

 رايتخا لوقلا اذهو اهانعم هريغ الو لوسرلا فرعي ال تايآ نآرقلا يف نإ فلسلا نم

 .امهريغو يقشمدلا ناميلس وبأو ةبيتق نبا مهنم ةّئسلا لهأ نم ريثك

 ۔(۳۹۰-۳۹۱ /۱۷) ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم :رظنا

٢ 4 



 «رثألا حيرلا»و

2000 

(۲) 

(۳) 

(4) 

030 

 خسنلا

 «لظلا سمشلا تخسن» :هنمو ةلازإلاو عفرلا :'''ةغللا يف خسنلا
CT) 

 .(باتکلا خسن» ك لقنلا هبشي ام ةدارإل قلطي دقو

 “ريغ ال ةلازإلاو عفرلا :”عرشلا ينو

 . هنع خارتم باطخب <" [مدقتم] باطخب تباثلا مكحلا عفر :هدحو
5 

 .(ةغللا يف وهو) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .(51 /۳) برعلا ناسل :رظنا
 رظانلا ةضور ء(٢/٣۳۳) ديهمتلا )١/ ٠١١(« ةدعلا :يف ًاعرش خسنلا فيرعت رظنا

 )١١١/۳(« حلفم نبال هقفلا لوصأ :(7594 /۲) ةضورلا رصتخم حرش ء(٥۲۸-۲۸۳/١)

 ىقصتسملا « :(017/5) رينملا بكوكلا حرش (۲۹۸۲-۲۹۷۲ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا
 لوصفلا حيقنت حيقنت حرش ۰ ۲ /۳) يدمآلل ماكحإلا ۳/۳ لوصح ا )۳٣/٣(

 لوصأ ٤٤١-٠٥۳(. /5) باهشلا حيقنت نع باقثلا عفر ء(۳-٣٣۳۰۲ ص) یفارقلل

 .(4 ص) .راثآلا نم خوسنملاو خسانلا يف رابتعالا «(0 ٤ /۲) يسخرسلا

 .(لوألا ینعم عرشلا يف وهو) :(ع)او «با»و «أ» يف

 .«ع»و «ب» و «أ»و لصألا يف دری ملو (۲۸۳/۱) رظانلا ةضور نم تبثملا

 ینیوح او يتالقابلا هفّرعو .(۲۸۳ )١/ رظانلا ةضور يف ةمادق نبا هراتخا فیرعتلا اذه

 هجو ىلع مدقتم باطخب تباث مكح عافترا ىلع لاد باطخ هناب ليقع نباو يلازغلاو

 .ہنع هيخارت عم ًاتباث ناكل هالول

YY 



)/۲ 

 :لاثم ىلع ًاتباث "ناكل هالول هجو ىلع ءيشلا ةلازإ :عفرلا ىنعمو

 .""اهتدم ءاضقناب اهاوز قرافي كلذ نإف «خسفلاب ةراجإلا مكح عفر»

 ليزم هنإف تادابعلا ءادتبا نم ًازارتحا «لوألا باطخلا» ب دحلا دیو

 .لقعلا مکح

 ./ نونجلاو توم اب مكحلا لاوز نم ًازارتحا «يناثلا باطخلا» ب ديقو

 ةدمب هل ًاریدقتو ًانايب ناك :ًالصتم ناك ول هنأل ؛ «يخارتلا» ب ديقو

 .طرشو

 ۔'''ناث باطخب ةدابعلا ةدم فشك :خسنل | ""ليقو

 ماكحإلا ء(۲۱۳/۱) حضاولا ء(٢/٥۳) ىفصتسملا ء(٤/٤٥٥) صيخلتلا :رظنا =
 16١(. /۳) يدمآلل

 .(يقبل) :«ع»و «ب»و «أ» يف )1١(

 ءاھتنا نايب ال هماودل عطق وه مکح ا خسف كلذكف اهماودل عطق ةراجإلا خسف نأل (؟)

 ال ةراجإلا ةدم ءاضقنا نأ امك ًاخسن ىمسي ال كلذ نأل ؛ىلاعت هللا ملع يف هتدم

 ۲٥۷(. /۲) ةضورلا رصتخم حرش رظنا

 .(موق لاقو) :«عا>و ((بد)و ا يف )٣(

 .هنمز نع رخأتلا عم يعرشلا مكحلا ةدم ءاهتنا نايب :فيرعتلا اذه وحنو (4)

 يزارلا نيدلا رخفو ينييارفسإلا قاحسإ وبأو ىلعي وبأ يضاقلا فيرعتلا اذه راتخاو

 .ءاهقفلل حلفم نباو ینیوح لا هبسنو یئارقلاو ملاعملا يف

 خسنلا نوک اوركنأ مهنأل كلذو هب فيلكتلا ىهتنا لوألا نأ نيبي خسانلا نأ :هانعمو

 2 عقرب ال میدقلاو میدق وهو لاعت هنا مالك ىلإ عجرر مكحلا نأ ىلع ءانب عفر



 ,ةبلا] © ليل ىلإ ماَيِضل اوما 7 :هلوق نوكي نأ بجوي وهو

 .عفرلا ىنعم هيف سیلو ًاخسن

 تباثلا مكح لا لثم نأ ىلع لادلا باطخلا هنأب :ةلزتعملا ہدحو
 ۔'''اتہاث ''” [ناكل] هالول هجو ىلع لئاز مدقتملا

04 

 "”هنع دحلا اولخأ دقو عفرلا خسنلا ةقيقح نأل ؛حصي الو

 :هجوأ ةسمخل حصي ال «عفرلا» ب خسنلا ديدحت :ليق نإف

 .هعفر ىلإ ةجاح ال ہریئو .هعفر نكمي ال تباثلا نأ :اهدحأ

 .هعفر نک الف '''میدق - ىلاعت - هللا باطخ نأ :يناثلا

 حرش ؛((١۱۱ ص) يزارلل ملاعملا ء(۱۲۹۳-۱۲۹۵ /۲) ناهربلا ء(١/١٥٥۱) ةدعلا :رظنا

 )٥٤٥/٥(-٥٦۷(( باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ۳۰۲ ص «يفارقلل لوصفلا حيقنت

 .(۲۹۷۹ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ١١5(. /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 .(ناك) لصألا يفو ((ع)) و («با)و رر نم تبثملا

 .(۳۹۷ /۱) دمتعملا :رظنا

 .ةلزتعملا فيرعت ىلع درلا يف لوألا هجولا اذه

 ءارآ 21١(: 4 /7) يدمآلل ماكحإلا :(718-511 /1) حضاولا :يف هجوألا ةيقب رظناو

 1 ٦٥١(. ص) ةيلوصألا ةلزتعملا

 يأ ددجتي ملو عطقلا مث نيعلا ميدق هنأ لمتحي لامجإ هيف ميدق هنأب هللا باطخ فصو

 .ةرعاشألا بهذم اذهو تكس مث ملكت هنأ

 .ءاش فيكو ءاش ىنم ًاملکتم لزي مل هللا نأو ہللا نم نب مالكلا نار عا يلق هن لمحو

 - | .ىلاعت هللا مالك يف لارقأ ةعست ةيواحطلا ةديقعلا حرش يف زعلا يبأ نبا ركذ دقو

۹ 



 ٢ب

 .ًاحيبق نسحلا بالقنا ىلإ يدؤي یھٹلاف هنسحل هتبثأ امنإ ہللا نا :ٹلاثلا

 ريغ ريصي ىتح هنع ىهني فيكف :هدوجو دارآ نإ هب رمأ ام نأ :عبارلا
 .دارم

 . - ىلاعت - هللا قح يف لاحم وهو ''” «ءادبلا» ىلع لدي هنأ :سماخلا

 :باوجلاف

 «أتباث ناكل هالول تباثل عفر لب» :لوقن انإف .داسفف لوألا امأ

 .«دوقعلا يف خسفلا» و '''مراسکنالا نم رسكلا»ك

 باطخ او ءامهدوعب دوعيو / «نونجلا»و «زجعلا» نايرطل ؛هب هقلعت لوزي

 توصب ملكتي وهو ءاش فيك ءاش یتمو ءاش اذإ ًاملکتم لزي مل ىلاعت هنأ اهعسات :لاقو =

 ثيدحلا ةمئأ نع روثأملا اذهو يدق نيعملا نكي مل نإو ميدق مالكلا عون ناو ؛عمسب

 .ةئسلاو
 مالسإلا خيشل ىواتفلا عومجم )17/١-174( ةيراحطلا ةديقعلا حرش :رظنا

 ۔(٣۲۳ )٦/ ۱٦١

 يلع ناك ام ىلع يبأر رّيغت يأ ءادب يل ادبو .رهظ ءادبو ًاودٔبو ًاوڈب ودبي ءيشلا ادب )١(
 :ءارفلا لاقو :زئاج ريغ ہللا ىلع كلذو ملعي مل نأ دعب ملع ءيش باوصتسا ءادبلاو

 .رخآ يأر يل رهظ يأ ءادب يل ادب

 .يأر هيف هل اشن يأ ؛ةدودم ًءادب رمألا يف هل ادبو :يرهوجلا لاقو

 )٦٦/٦٤-٦٦(. برعلا ناسل رظنا

 .ريودتو عيبرت نم اهلكش لاطبإو ةينآلا رسک :يأ (؟)
۳. 8 



(١) 

 ."لطاب وهو لقعلا يف حیبقتلاو نيسحتلا ىلع ينبنيف :ٹلاثلا امار
 ."”هيحص ريغ رهو :ةدارإلاب طورشم رمألا نأ ىلع ینبنیف :عبارلا امأو

 :لاوقأ ةئالث یلع نییلقعلا حیبقنلاو نيسحتلا یف ءاملعلا فلتخا

 كلذ ىلع بترتیو اھحبقو لاعفألا نم ريثك نسح هب ملعي لقعلا نأ :لوألا لوقلا

 اذهو «لوسر هتأي ل ولو بقاعم وهف لقعلا ليلد ىضتقم ققحي مل نمف باقعو باوث
 .ةيكلاملا نم يرهبألاو ةيعفاشلا نم لافقلا هراتخاو ةيفنحلا روهمجو ةلزتعملا لوق

 اهيلع باقعلاو لاعفألا حبقو هحبق الو لعف نسح هب ملعي ال لقعلا نأ :يناثلا لوقلا

 .ةيكلاملاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا نم ريثكو ةرعاشألا لوق وهو «عرشلاب أشني اھنإ
 ال باقعلاو باوثلا نكلو لقعلاب تباث اهحبقو لاعفألا نسح نأ :ثلاثلا لوقلا

 مهيلإ ثعبي ىتح لوقعلا ایاضف فلاخ نم بذعي الف عرشلا دورو دعب الإ نوكي
 دعسأو باطخلا وبا ہراتخاو ةفينح يبأ نع هوكحو ةیفنح ا هركذ لوقلا اذه ًالوسر

 ةماع ىلإ مالسإلا خيش هبسنو ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيشو يشكرزلاو يناجنزلا
 .حجارلا لوقلا وهو .فلسلا

 ضقانتلا دی ال يذلا قحلاو» )57١/١(: نيكلاسلا جرادم يف ةیزوج ا ميق نبا لاق

 ةعفان اهنأ امك ةحيبقو ةنسح اهسفن يف لاعفألا نأو امهئيب مزالت ال هنأ :ليبسلا هيلإ

 بترتي ال نكلو «تايئرملاو تامومشملاو تاموعطملا نيب قرفلاك امهنيب قرفلاو ةراضو
 ًاحيبق نوكي ال ىهنلاو رمألا دورو لبقر ىهنلاو رمألاب الإ باقع الو باوث اهيلع

 دعب الإ هيلع بقاعي ال هللاو حبقلا ةياغ يف وه لب هسفن يف هحبق عم باقعلل ًابجوم
 اهلك شحاوفلاو ملظلاو انزلاو بذكلار ناثوألاو ناطيشلل دوجسلاف ءلسرلا لاسرإ

 .«عرشلاب طورشم اهيلع باقعلار اهتاذ يف ةحیق
 جرادم )715/11١-/1417( مالسإلا خيشل ىراتفلا عومجم :يف ةلأسملا هذه ليصفت رظنا

 ٥٥١ -۱٦٢١( /؟) ريرحتلا ريسيت ١48-47 ١( /۱) طیح ا رحبلا (؟ 77٠-87 /۱) نيكلاسلا

 هقفلا لوصأ ملاعم ۷١-۸۳( ص) نیدلا لوصأو هقفلا لوصأ نیب ةكرتشملا لئاسملا

 .(5 779-10 ص) ةعامجلاو ةنسلا لهآ دنع

 مزلتسي ىلاعتو هناحبس ہللا رمأ له يهو ةيدقع ةلأسم ىلإ كلذ يف فلؤملا ريشي

 ؟ةدارؤلا

 = :لاوقآ ةثالث ىلع كلذ يف فلتخا

۳۹ 



 امک ء۹ :دعرلا] € ٌتبْقُيَو ٌءآَمَي ام هلل أوُحَمَي ) ؛زئاج وهف هب رمأ امع ىهنو

 .ًاراهن همّرحو اليل لكألا حابأ

 ۔'"ےسنلا نم مزلي الف هب ًالاع نكي مل ام هل فشكتا هنأ اودارآ نإو

 وهو هلل دارم ريغ وهف هب هللا رمأي مل يذلاف ةدارإلا مزلتسي رمألا نأ :لوألا لوقلا =
 .ةلزتعملا بهذم

 هلل دارم ريغ تامرحو يصاعمو رفک نم عقي ام نأ هنم مزلي هنأل لطاب لوقلا اذهو
 لطبأ دقو هللا هديري ال ام ملاعلا يف نوكيف كلذ نع ىهن لب كلذب رماي مل هللا نأل
 ۔حیحص ريغ وهو ةدارإلاب طورشم رمألا نأ ىلع ينبني هلوقب لوقلا اذه فلؤلا
 ديري ال اب رمأي هللاف ةدارإلا ريغ رمألا نأ يأ ةدارإلا مزلتسي ال رمألا نأ :يناثلا لوقلا

 رمآ هناحبس هللا ناب كلذل اولدتساو ةّئسلا لهأ نم مهقفاو نمو ةرعاشألا لوق وهو
 مر هدلو حبذب ميهاربإ هللا رمأو كلذ دری مل هللا نأل دجسي ملو مدآل دوجسلاب سيلبإ
 لطاب لوقلا اذهو .دجوي مل ام نود دجو ام لوانتت ىلاعت هتدارإ اولاقو حبذي نأ دري

 .ةدارإلا ظفل يف لامجإلا وه هيف اطخلا أشنمو

 :ناعون هللا باتک يف ةدارإلا :نولوقي ةنسلا لهأ :ثلاثلا لوقلا
 ةبحملل ةئمضتملا يه ةيعرشلا ةدارإلاف ةيعرش ةيرمأ ةينيد ةدارإو ؛ةينوك ةيردق ةدارإ
 هناحبس هللاف .ثداوحلا عيمجل ةلماشلا ةئيشملا يه :ةينوكلا ةيردقلا ةدارإلاو اضرلاو

 اهضغبي لب اهب رمای الو اهاضري الو اهبحي ال وهف ًاردق يصاعملا ديري ناك نإو ىلاعتو
 .ةبطاق فلسلا لوق اذهو اهنع ىهنيو اههركيو اهطخسيو
 ىواتفلا عومجم ء(۱-١٣/٥٥۱۷۱) ةيوبنلا ةّنسلا جاهنم :يف ةلاسملا هذه ليصفت رظنا
 نيب ةكرتشملا لئاسملا ء(۷۸/۱-۸۳) ةيواحطلا ةديقعلا حرش ؛((۲۰۰-۱۹۷ /۸)

 ۔(٥۱۲-۱۸) نیدلا لوصأو هقفلا

 مزال ريغ هنإف ءادبلا موزل وهو سماح ا نع باوج او :لاقف رخآ باوجب يفوطلا باجأ )١(

 لها مزلتسي هنأل ملعلا ! لامك ياني ءادبلاو ىلاعت هللا ملع لامكب عطقن انأل ؛عطقلل

 .ًايفاخ ناك نأ دعب ءيشلا روهظ هنأل ؛ضحا
1۲ 

 لوصأ



 خسنلا تقو ىلإ - ی اعت - ہللا ملع يف نیرومام اوناك نإ :لیق نإف

 .همولعمو هملع ريغت دقف «ًادبا» ناك نإو «ةدابعلا ةدم نايب :وهف

 مكحلل عطق وه يذلا خسنلا تقو ىلإ هملع يف هب نورومأم مه :انلق

 .مكحلا مادل هالول يذلا قلطملا

 ؟«خسنلا»و «صيصختلا» نيب قرفلا امف :ليق نإف

 :ةتس هوجو نم امهنيب قرفلا :لیف

 .هنارتقا زوجي «صيصختلا»و هیح ارت طرتشي «خسانلا» نأ :اهدحأ

 .«صيصختلا» فالخب دحاو رومأمب رمألا يف لخدي «خسنلا» نأ :يناثلا

 ةلداب زوجي «صيصختلا»و «باطخ "الإ نوكي ال «خسنلا» نأ :ثلاثلا

 .هفالخم «صيصختلا»و رابخألا لخدي ال «خسنلا» نأ :عبارلا

 تحت ام ىلع ظفللا ةلالد هعم ىقبت ال «خسنلا» نأ / :سماخلا

 .كلذ هعم ىفتني ال («(صيصختلا»و

 هناحبس ہللا نأ وه :خسنلا هيجوتف ىلاعتو هناحبس ہللا ىلع ءادبلا ةلاحتسا تبث نإو

 خسنلاب ہافنف ةرات هيف ةدسفملا ملعو ئش هتبثأف ةرات مكحلا يف ةحلصملا ملع ىلاعتو

 :ناتدئاف كلذلو

 .نيفلكملل حلصألا ةياعر :امهادحإ

 اوناک اب مهرمأ يف ًاصوصخ يهاونلاو رماوألا مغاٹتماب نيفلكملا ناحتما :ةیئاثلا ةدئافلا

 .هب نيرومأم اوناك امع مهيهنو هنع نييهنم
 .(754/5-550) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

rr 
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 «صيصختلا»و «هلثمب الإ زوجي ال هب عوطقلا يف «خسنلا» نأ :سداسلا

 .ةلدألا رئاسو دحاولا ريخو سايقلاب زئاج

 صيخلتلا (7 )٤/ 74٠-17 حضاولا ء(۷۷۹ /۳) ةدعلا :يف اهريغو قورفلا هذه رظنا )١(

 «(۲۹۰-۲۹۱ /۱) رظانلا ةضور (45/5-47) ىفصتسملا ٦٦٤ -٦٤٦٤( /۲) ینیوجلل

 باقنلا عفر ء(٢۲۳ ص) یفارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(۱۱۳/۳) يدمآلل ماكحإلا

 خسانلا يف رابتعالا ((۱۹۸/۳) رارسألا فشك (۳۹۷-۳۹۹ /۳) باهشلا حيقنت نع

 .(10-41 ص) يمزاحلل راثآلا نم خوسنملاو

¢ 



(۳) 

 ورک < ےس س
 : 'خسنلا موق ركنأ دقو

 ."”عرشو ًالقع زئاج هنأل ؛دساف وهو

 .نامز نود نامز يف ةحلصم ءيشلا نوكي نأ عنتمي الف :لقعلا امأ

 ةنس ىفوتملا يناهبصألا رحب نب دمحم ملسم وبا مه خسنلا اوركنأ نيذلا موقلاب دارملا
 ًاصيصخت ہامس :ليقو ءًالقع ہزاجاو ًاعرش”خسنلا عنم ثيح ةلزتعملا نم وهو ه۲

 1 .ضفاورلا ةالغ ضعب خسنلا ركنأ دقو
 دقو خسنلا اوركنأ مهنإف دوهيلل ًافالخ خسنلا عوقو ىلع ارعمجا عئارشلا لهاو

 :قرف ثالث ىلإ خسنلا راكنإ يف دوهيلا تقرتفا

 .ًاعمسو ًالقع هوعنم - بوقعي نب نوعمش ىلإ ةبسن - ةينوعمشلا :ىلوألا ةقرفلا
 .ًالقع هوزاجأو ًاعمس هوعنم -.دواد نب نانع ىلإ ةبسن - ةينانعلا :ةيناثلا ةقرفلا

 - يناهفصألا بوقعي نب قاحسإ ىسيع يبأ عابتا مهو - ةيوسيعلا :ةئلاثلا ةقرفلا

 لب ىسوم ةعيرش خسني م  ًادمحم نإ اولاق نکل ًاعمس هعوقوو ًالقع هزاوجي اولاق

 .ليئارسإ ينب نود ةصاخ برعلا ىلإ ثعب
 رصتخ حرش ؛((۲۹۲/۱) رظانلا ةضور ء(۲/١٤۳) ديهمتلا «(759 /۳) ةدعلا :رظنا

 ريرحتلا حرش ریبحتلا ء((۱۱۱۷/۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٦٦۲ )٢/ ةضورلا

 رحبلا ((004/5) لوسلا ةياهن ١١5(: /5) يدمآلل ماكحإلا ء(۲۹۸۷- /5)

 باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(۳۰۳ص) لوصفلا حيقنت حرش ء(٤/۷۲) طیح ا

 ۔(۱۸۵ص) لوحفلا داشرإ ء(٤٦٥-۹٥٦ )٤/

 .(ًاعرش هليلد ماق دقو) :(«عا>و ((با)و «أ» يف

To 



 وأ رتی تأت اه وأ ِةَياَع ْنِم ْحَسَت اَم ل :ىلاعت هلوقف :عرشلا امأو

 ٠١١[. :لحنلا] 4 وباء تراكم هياء انب اًذِإَو 7 26٠0 :ةرقبلا] € اهل

 نم اهفلاخ ام تخسن دق ٹن دمحم ةعيرش نأ ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 .ءايبنألا عئارش

 .نيتخألا نيب عمج - مالسلا هيلع - بوقعي ناكو

 .هينب نم هتانب جوزي ناك - مالسلا هيلع - مدآو

٦ 



 لصف

 نود اهمكح خسن»و '' [اهمكح] نود ةيآلا ةوالت» :خسن زوجي

 7 أعم امهخسن»و «اهتوالت

 فيكف هيلع باثيو ىلتيل لزن ظُفللا نإف ؛”'ظفللا خسن موق لاحأو

 ؟عفری

 ۔(اھکح) :لصألا ينو «ع»و «بداو «أ» نم تبثملا )١(

 .مهريغو ةعبرألا ةمئالل يوادرملا هبسن دقو لوألا لوقلا اذه )٢(

 ةضور )۲۰/٤-۲۳( حضاولا )٢/ ۳٦٦( ديهمتلا ء((۷۸۰ /۳) ةدعلا :رظنا

 لوصأ ء(۱۹۸ ص) ةدوسملا (۲۷۴/۲) ةضورلا رصتخم حرش ؛(۲۹/۱) رظانلا

 بكوكلا حرش ء(٦/۳۰۲۹) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء((۱۱۳۹/۳) حلفم نبال هقفلا

 لوصحلا .(40 /؟5) ىفصتسملا ء(۲۸/۲) لوصألا ىلإ لوصولا ء(٥٥۵ /) ربا

 بجاح ا نبا رصتخ ىلع دضعلا حرش ٠٤١(. /۳) يدمآلل ماكحإلا ء(:۸۲/۳/۱)

 حيقنت نع باقنلا عفر ؛ء(۳۰۹ ص) ءیفارقلل لوصفلا حیقنت حرش ء7)

 ء(۱۸۸/۳) رارسألا فشك .(۷۸ /1؟)  يسخرسلا لوصأ 44٠-444(. /4) باهشلا

 ۷-٦٦٠(. ص) هخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيإلا

 .ةلزتعملا ضعبل حلفم نباو ماكحإلا يف يدمآلاو ناهرب نبا هبسن (۳)

 هقفلا لوصأ ء(٣/١١۱) يدمآللا ماكحإلا ء(۲۸/۲) لوصألا ىلإ لوصولا :رظنا

 .(4 51 ص) ةيلوصألا ةلزتعملا ءارآ (۱۱۳۹/۴۳) حلفم نبال
TY 



 فيكف هيلع / ليلد اهنأل ؛"ةوالتلا نود مكحلا خسن (”نورخآ عنمو ب۳

 .ليلدلا ءاقب عم لولدملا عفری

 .عقاوو ًالقع روصتم هنأ :انلو

 ءاهماكحأ نم اهب ةالصلا داقعناو ءاهتباتكو ,ةوالتلا ناف :روصتلا امأ

 .خسنلل لباق مكح لكو

 دتوُقِيِطُي سيلا ىلَعَو > :ىلاعت هلوق مكح خسن دقف :هعوقو امأو

 ."”"اهتوالت تيقبو ٤ :ةرقبلا] 6 ٌةَيَذِف

(1) 

(۳) 

(€) 

 .“نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولاو

 .(نورخآ موق عنمو) :(ع)و ((بالو «أ» يف

 .ةقباسلا رداصملا رظنا :ةلزتعلا ضعب نع لوقلا اذه يكحو
 ًائيكسم موي لك نع معطيو رطفي نأ موصلا ىلع رداقلا میقملل ةيآلا هذهب هللا حابأ
 ماعط لاقف ةيدفلا نيب مث ةيدف نورطفيو مرصلا نوقيطي نيذلا ىلع يأ ةيآلا ینعمو

 بجوأف [۱۸۰ :ةرقبلا] © ُهَْمصَيَلَف رْبشلآ مُكني َدِهَلن نَمَق ) هلوقب كلذ خسن مث «نيكسم
 ءرطفأ اذإ موصلا قيطي ال نم ىلع ماعطإلا تبثو «ميقملا حيحصلا ىلع مايصلا هللا
 .روهشملا لوقلا ىلع اذه
 ۱۲١(. ص) هخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيإلا :رظنا

 نيل ُةّیِصَوَلَا اريح كرب نإ ُتْوَمْلَا ْمُکدَحَأ َرَضَح اإ م بیک  :لاعت لاق

 اهنأ ةيآلا هذه يف رهشألا .[:۸۰ :ةرقبلا]  َنیقَتْمَلا ىلع مَ ”یدوڑتنئاپ َنييَرق لاو

 ؟وه ام اه خسانلا يف فلتخاو ةخوسنم

 رتاوت ام نیدلاولل ةيصولا ضرف خسن :لاق نآرقلا ةرئاوتملا ةنسلا خسنت نأ زاجأ نمف
 هجرخأ] «ثراول ةيصو الف هقح قح يذ لك ىطعأ هللا نإ» 5 ينلا لوق نم هلقن
 = .[۲۹۰ /۳ هننس يف يذمرتلا
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 ۔''قاب اهمكحو مجرلا ةيآ خسنب رابخألا ترهاظتو

 لكل ِهَيوَبَأِلَو » :هلوقب نيدلاولل ةيصولا تخس :لاق ةئسلاب نآرقلا خسن عنم نمو =

 1 1١[. :ءاسنلا] ( سدس امي راجو

 ١١9(. ص) هخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيإلا :رظنا

 ىلع سلاج وهو باطخلا نب رمع لاق :لاق سابع نبا نع ملسمو يراخبلا جرخأ )١(
 امم ناكف :باتکلا هيلع لزنأو قحلاب ك ًادمحم ثعب دق هللا نإ» ل هللا لوسر ربنم

 ہدعب انجرو 25 هللا لوسر مجرف ءاهاتلقعو اهانيعوو اهانأرق مجرلا ةيآ هيلع لزنأ

 كرتب اولضيف ہللا باتك يف مجرلا دجن ام :لئاق لوقي نأ نامز سانلاب لاط نإ یشخاف

 لاجرلا نم نصحأ اذإ ىنز نم ىلع قح هللا باتك يف مجرلا نإو ہللا اهزنأ ةضيرف
 .ملسم ظفل اذهو «فارتعالا وأ لبحلا ناك وأ ةنيبلا تماق اذإ ءاسنلاو

 ؛ىلتي ام تناك اهنأ اهنع رابخألا ترتاوت مجرلا ةيآ :حاضيإلا يف يكم دمحم وبأ لوقي
 يف هتوالت تبثت مل ًالوقنم اهظفح يقبو هب ًالومعم اهمكح يقبو اهتوالت تخسن مث
 .نآرقلا

 حيحص ءانزلاب فارتعالا باب دودحلا باتك ؛(٤/۷٥۲) يراخبلا حيحص :رظنا

 نآرقلا خسانل حاضيإلا ءانزلا يف بيثلا مجر باب :دودح ا باتك ء((۱۳۱۷ /۳) ملسم

 .۔(٤٤٤۷٦ ص) هخوسنمو
۳۹ 



 لصف

 يف لوقي نا :وحن ."'لاثتمالا نم نكمتلا لبق رمألا خسن "زوجي (0

 .«اوجحت الا :ةفرع موي لبق لوقيو «ةنسلا هذه يف اوجح» :ناضمر

 دحاولا ءىشلا نوكي نأ ىلإ ىضفي هنأل ؛ كلذ ةلزتعملا تركنأو

 .ةدسفم ةحلصم ًاحیبق ًانسح ًايهنم ًارومأم دحاو هجو ىلع

(١) 

(۲) 

(۳) 

 .(زوجيو) :«عا»و «ب»و «أ» يف

 ةيفنحلا ضعبو ةیعفاشلا رثكأو ةرعاشألاو ةلبانحلا لوق وهو لوألا لوقلا وه اذه

 .ءاهقفلا رثكأ لوق يدمآلا هركذو

 رصتخ حرش :(۲۹۷/۱) رظانلا ةضور ء(٢٣٥۳ /۲) ديهمتلا ء(۸۰۸/۳) ةدعلا :رظنا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا )20١74/7. حلفم نبال هقفلا لوصأ 58((١2/؟) ةضورلا

 لوصفلا حیقنت حرش ٤١-٥ ٤١(« ٤ص) يجابللا ٍكوصفلا ماكحإ ء(۲۹۹۷/۱)

 ینیوجلل صيلختلا «(4198/4-447) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(٣٣۳٠ص)

 يدمآلل ماكحإلا )٤1۸/۳/١(« لوصح ا 01-0 یفصتسم لا ء([۹۰/۲)

 ۔(۱۸۷ /۳) ریرحتلا ريسيت ۱٦۹((: /۳) رارسألا فشک ۱۲۹ /۳)

 ةيعفاشلا نم يفريصلاو ةلبان لا نم يميمتلاو ةلزتعمل ا لوق وهو يناثلا لوقلا وه اذه
 .ةیفنح ا نم يسوبدلاو صاصجلاو يخركلاو

 «(١١؟4/9) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۸۰۸/۳) ةدعلا (۳۷۲۱/۱) دمتعملا :رظنا

 ريرحتلا ريسيت ملام يدمآلل ماکحإلا (۲۹۹۸/۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 ۔(۱۸۷ /۳)

 ٤



 ءيشلاب رمأي فيكف «ميدق مكدنع وهو هللا مالک يهنلاو رمألا نألو]

 ('' [دحاو تقو يف هنع ىهنيو

 .ًالقع زئاج هنأ انلو

 ع خسن - ىلاعت - هللا نإف ؛ -ننَقا - ميهاربإ ةصق :ًاعرش هليلدو

 ۸(٥ هسا (رضت تن اکو :ىلاعت هلوقب هلعف لبق هنع دلولا

 :هجوأ ةتس نم هليوأت يف ةيردقلا فسعتو

 ۱ .ًامانم ناك هنأ :اهدحأ

 .لعفلاب ال مزعلاب رمأ امنإ هنأ :يناثلا

 6 .ًاساحن هقنع بلق / نکل خسني مل هنأ :ٹلاثلا

 «حبذلا تامدقم» و «عاجطضالا» :هب رومأملا نأ :عبارلا

 ."'ةيآلا ليلدب حرجلا لمدناف حبذ هنأ :سماخلا

 .رمؤيس هنأ ريخأ هنأ :سداسلا

 هنأل هتبثأو ء(۲۹۷/۱) رظانلا ةضور يف دروو لصألا يف دري مل نيفوقعملا نيب تبثملا )١(

 .لصفلا رخآ يف فلؤلا هنع بيجيس ليلد

 أ ٍماتمْلا ىف ىر یل بب لاك تكلا هم لب ان 5 8 میل لقب هكر > :ىلاعت لاق (؟)

 آمل © َنيِريصلآَنِم لا ءا نإ ند و ا لا ا َلاَق كرت اًذاَم ظنا كذا

 یر َكِيَّدَك اَت اترا َتَتَتَم ڏق © يهرب نأ ُهَتْيَدَكَو © نيج لَو اَمَلْسُأ

 . 101-610 :تاناصلا] ( يطع حَبذهتْيَدَفَو 8 نأ لاو اده نإ © َنييحُمْلا

 ٠٠١[. :تاناصلا] 4 آيَءٌرلَآَتْفَّدَص دق ٹ :ىلاعت هلوق وهو (۳)

£1 



 ىلإ جتحي مل هوركذ امم ءيش حص ول هنأ :ةلمجلا ثيح نم :باوجل او

 .هقح يف ًانیبم ًءالب نكي ملو یادف

 :لیصفتلا ثیح نمو

 :«ًامانم ناکر) :مهلوق امأ

 .نيبجلل لتلاو حبذلا دصق هل زاج امل الإو ''يحو ءايبنألا تامانمف

 . ۱١١[ :تاناصلا] € رمو ام لَفا ف ہدلو لاق الو

 ملام مزعلا بجي ال هنأل "' [و] ؛أبذ هامس هنإف ؛دسافف :يناثلا امأو

 .هيلع موزعملا بوجو دقتعي

(١) 

(۲) 

(۳) 

 ور

 ۔'''ہعانتما ملعي امب ًارمأ هنوكل مهدنع دسافف :ٹلاثلا امأو

 .''امذ ىمسي ال هنوكل ؛دسافف :عبارلا امأو

 .لقني لو ءهلقن كرتي الف ةرهاظلا هتايآ نم ناك حص ولف :سماخلا امأو

 اھنا نيئمؤملا مأ ةشئاع نع ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا كلذ ىلع لدي

 ال ناكف «مونلا يف ةحلاصلا ايؤرلا يحولا نم ِ هللا لوسر هب ئدب ام لوأ» :تلاق

 .ثیدح ا «....حبصلا قلف لثم تءاج الإ ءايثر یری

 ؛(۱۳۹/۱) .ملسم حيحص ؛يحولا ءدب باتك ؛((١/١۱) يراخبلا حيحص :رظنا

 . ل هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب باب :نامإلا باتك

 .«ع»و «ب»»و «أ»و لصألا يف دري لو (۳۰۱ /۱) رظانلا ةضور نم تبثملا

 نأ يرصبلا نيسحلا وبأ ركذ دقف قاطي ال ام فيلكت هنأل ةلزتعملا دنع زوجي ال اذهو

 .نيدضلا نیب عمجلاك هسفن يف ليحتسم ريغ ًاحيحص نوکی نأ :هب رومأملا طورش نم

 )١514/1(. دمتعملا رظنا

 .قايسلل بسانملا وه تبثملاو ثلاثلا ىلع عبارلا باوجلا مدقت لصألا ةخسن يف
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صم لمع تلمع :يأ ٠6[ :تافاصلا] © آيا َتَقَّدَص ْنَق # ینعمو
 .قذد

 نوكي ال يك لبقتسملا يف دجول كلذ دارأ ول ذإ ؛دسافف :سداسلا امأو

 (ِْسرَقَبْعِبَس ئرأ نإ ) :ىلاعت هلوقك يضام ا نع لبقتسملاب ربع امنإو

 ر4٤ . / ء[١٢ :فسري] ( اَرْمَخ ٌرِصَغَأ ینزُا یِإ > و ٤۳[« :فسوی)

 .«ًايهنم ًارومام هنوك ىلإ يضفي» :مهلرقو

 يهنلاو «ةراهطلا عم ةالصلاب رمألاك نّيهجو نم ناك اذإ عنتمي ال :انلق

 .ثدحلا عم اهنع

 .رمألا يف ًاطرش همكح ءاقب لعجي نأ زوجي :انهاه اذك

 .رمألا اذه ةدئاف امف :ليق نإف

 عاونأ نم عناملا دادعتسالاب لاغتشالاو مزعلاب ناحتمالا :هتدئاف :انلق

 .داسفلاو وهللا

 ًانسح رومأملا سيل ذإ ؛'نیلاح ین ًايهنم ًارومام نوكي نأ زوجي هنآلو

 .كلذ ضقانتيل ًادارم رومأملا الو ؛رمألا لبق هيف وه فصول ''[وآ] هنيع يف

 وهو هللا مالك يهنلاو رمألا نإ» :مهوقو
 .((ميدق

 ميركلادبع روتكدلا حجرو ("07/1) رظانلا ةضورو لصألا ةخسن يف تدرو اذكه )١(

 «نيلاح» ةملك لدب «لاح» ةملك عضو (1504 /7) رئاصبلا يوذ فاحتإ يف ةلمنلا

 .لوألا باوج ا وه باوجلا اذه نوكي ال يكل

 .لصألا يف دري مو .ديعسلا زیزعلادبع .د قيقحت (۷۹ص) رظانلا ةضور نم تبثملا (؟)
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 .خسنلا يف يخارتلا

 .ملعأ هّللاو ''نکمتلا لبق '''ءارسإلا ةليل نيعبرألاو

000 

(٦۲) 

 ينلا لاق» هيفو كلام نب سنأ نع ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا ليوطلا ثيدحلا يف

 :لاقف ىسوم ىلع تررم یتح كلذب تعجرف «ةالص نيسمخ یتمأ ىلع ہللا ضرفف كي
 نإف كبر ىلإ عجراف :لاق ؛ةالص نيسمح ضرف :تلق ؟كتمأ ىلع كل هللا ضرف ام

 اهرطش عضو تلق ىسوم ىلإ تعجرف .اهرطش عضوف ينعجارف .كلذ قيطت ال كتمأ

 :لاقف هيلإ تعجرف ءاهرطش عضوف تعجارف قيطت ال كتمأ نإف كبر عجار :لاقف

 ال نوسخ يهو سمخ يه :لاقف هتعجارف كلذ قيطت ال كتمأ نإف كبر ىلإ عجرا

 .«يبر نم تییحتسا تلقف كبر عجار لاقف ىسوم ىلإ تعجرف «يدل لوقلا لدبي

 يف تاولصلا تضرف فيك باب ؛ةالصلا باتك :((۱۳۳/۱) يراخبلا حيحص رظنا

 ىلإ ب هللا لوسرب ءارسإلا باب «ناميإلا باتك ء((۱/٤٢۱) ملسم حيحص «ءارسإلا

 .تاومسلا

 :ةيتآلا ثيداحألا لعفلا نم نكمتلا لبق خسنلا زاوج ىلع هب لدتسي امم ًاضیأو

 لوسر انئعب» :لاق هنأ هذ ةريره يبأ نع هحيحص يف يراخبلا جرخأ :لوألا ثيدحلا

 امهوقرحف امهامس شيرت نم نيلجرل ًانالفو ًانالف متيقل نإ انل لاقف ثعب يف لي ہللا
 ًانالف اوقرحت نأ مكترمأ تنك ينإ :لاقف جورخلا اندر نيح هعدون هانيتأ مث :لاق «رانلاب

 حيحص «امهولتقاف امهومتذخأ نإف هللا الإ اهب بذعي ال رانلا نإو رانلاب ًانالفو

 .[51814] ثيدحلا مقر عيدوتلا باب :داهجلا باتك ۳٣۷( /۲) يراخبلا

 ربیخ اوحتف موي اوسمأ اد١ :لاق عوكألا نب ةملس نع يراخبلا جرخأ :يناثلا ثيدحلا

 :لاق ةيسنإلا رمحلا موم :اولاق ؟نارينلا هذه متدقوأ مالع # ینلا لاق «نارينلا اودقوأ

 ءاهيف ام قيرهن :لاقف موقلا نم لجر ماقف .اهرودق اورسکاو ءاهيف ام اوقيرهأ

 = .«كاذ وأ : 2 ينلا لاقف ؟اهلسفنو
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 مقر ةتیلاو سوج ا ةينآ باب ءديصلاو حئابذلا باتك )٥٥٤/٣( يراخبلا حيحص

 ]٥۰٤۹۷[. ثيدحلا

 مقر ؛ربیخ ةوزغ باب ريسلاو داهجلا بانك ۱٤۲۹ /۳) ہحیحص یف ملسم هجرخأو

 .[۸۰۲] ثيدحلا

 ال ةكم لهأل ةءاربب ثعب ل ينلا نأ ركب يبأ نع دمحأ مامإلا جرخأ :ثلاثلا ثيدحلا

 نم ؛ةملسم سفن الإ ةنجلا لخدي الو نايرع تيبلاب فوطي الو كرشم ماعلا دعب جحي

شلا نم ءيرب هللاو هتدم یلإ هلجاف ةدم دي هللا لوسر نيبو هنيب ناك
 لاق ؛هلوسرو نیکر

 .«لعفف :لاق تنا اهغلبو ركب ابأ يلع درف هقحلا» هيض يلعل لاق مث ًاثالث اهب راسف

 لدتسا دقو طوؤنرألا بيعش قيقحت [4] ثيدحلا مقر (۱۸۳/۱) دمحأ مامإلل دنسلا

 هلوصأ يف حلفم نبا لعفلا نم نكمتلا لبق خسنلا زاوج ىلع ثيداحألا هذهب

 )۲۹۹۸/٦(. ريرحتلا حرش ريبحتلا يف يوادرملاو (۱۱۲۷ /۳)

io 



 لصف

 خسنب '''[تسیل] صنلا ىلع ةدايزلاو

 :بتارم ثالث ىلع يهو

 دعب موصلا "”باجيإك هيلع ديزملاب ''' [ةدايزلا] قلعتت ال نأ :اهدحأ
 .ةالصلا

00 

(1) 

(r) 

(٤٤ 

 ۔'''ہئازجإو لوألا بوجو ءاقبل ؛ًافالخ هيف ملعن الف

 .(سيل) «ع»و «ب»و «أ»و لصألا ينو )۳۰٣/۱( رظانلا ةضور نم تملا
 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب» و «أ» نم تبثملا

 .(ةدايزك) :«ع»و (٤با)و «أ» يف

 قلعتت ال يتلا ةلقتسملا ةدايزلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا :ةبترلا هذه يف عازنلا لحم ريرحت
 .خسنب تسيل اهنأ هيلع دیزلا سنج نم تسيل تناك اذإ هيلع دیزملاب
 ىلع ةسداس ةالص ةدايزك هيلع ديزملا سنج نم يتلا ةلقتسملا ةدايزلا يف عازنلا لحم امنإو
 :نيلوق ىلع اهيف ءاملعلا فلتخا دقف سمخلا تاولصلا
 .خسنب تسيل ةدايزلا هذه نأ روهمجلل لوألا لوقلا

 سمخلا تاولصلا ىلع ةسداس ةالص ةدايز نأ نييقارعلا ةيفنحلا نع لقن يناثلا لوقلا

 .خسن
 ةظفاحماب روما ا ىطسولا ةالصلا ىلع ةظفاحنا بوجو ليزت اهناب كلذ ىلع اولدتساو
 نأل 78+ :ةرقبا] ( ىَطْسُوْلا ةرَلّصلاَو ِتوَلّصل ىلع أوُظِفنَح ) ىلاعت هلوق يف اهيلع

 .ىطسو اهنوك نع اهجرخت ةسداسلا ةالصلا
 = .ًاخسن هعفر نوكي الف يعرش ال يقیقح رمأ ىطسو اهنوك نآ:هنع باوجلاو
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 ىلع بيرغتلا ةدايز» ک (”طرشلا هجو ىلع ال هب قلعتت نأ :ةيناثلا

 0 «نينامثلا ىلع ًاطوس نيرشع» و ۳ ''' «دلجلا

(1) 

(۲) 

(۳) 

(6) 

 ةضور )۲٦۸/٤( حضاولا ٠۸( /۲) ديهمتلا )۸۱٣/۴( ةدعلا :يف ةلأسملا هذه رظنا

 لوصأ ء(۲۰۷ ص) ةدوسملا ء((۲۹۲/۲) ةضورلا رصتخم حرش ٠١(« /۱) رظانلا

 بكوكلا حرش ء(٦/۳۰۹۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۱۷۸/۳) حلفم نبال هقفلا

 يدمآلل ماكحإلا )١//56٠(: لوصح ا ء(۲۷۲ ص) ةرصبتلا 42087 /) رينملا

 باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(۳۱۷ ص) لوصفلا حيقنت حرش ء(۱۷۰/۳)

 ريسيت ء((۱۹۱/۳) رارسألا فشك ء(۸۲/۲) يسخرسلا لوصأ ء(۰٥٤-۲۸٢١ /)

 ۔(٢٢۲ /۴۳) ريرحتلا

 .(هيف ًاطرش نوكي ال هجو ىلع ام ًاقلعت هيلع ديزملاب ةدايزلا قلعتت نأ) :(ع)ر «ب») «أ» يف

 .(دحلا) :(ع))و («بد» «أ» يف

 .[9 :ررتلا] ( دلج هنأ امهم رج و ل اوُدِلَجآَف ناَرلاَو ُهَيِاَرلا ) :ىلاعت لاق

 بيرغتلا ةدايز تدرو مث ۃدلج ةئام ركبلا ينازلا دح نأ ىلع لدت ةيآلا هذهف

 لاق :لاق تماصلا نب ةدابع نع «هجام نباو دواد وبأو ملسم هجرخأ يذلا ثيدحلاب

 دلج ركبلاب ركبلا ءاليبس نه هللا لعج دق يع اوذخ يّنع اوذخ» : # ہللا لوسر

 .«مجرلاو ةئام دلج بيثلاب بّيثلاو ةنس يفنو ةئام
 ثيدحلا مقر ينازلا دح باب .دودحلا باتك ء(۳/٣٦۱۳۱) ملسم حيحص :رظنا

 ثيدحلا مقر مجرلا يف باب :دودحلا باتك )٤٤۹/۲( دواد يبأ ننس ء۰]

 ثيدحلا مقر انزلا دح باب ؛دودحلا باتك ((801 /5) هجام نبا ننس «[4415]

 .[؟ةهة٠]

 :نيلوق ىلع خسن يه له صنلا ىلع ةدايزلا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 ةلبانحلا نم ءاملعلا ررهمج بهذم وهو خسنب تسيل ةدايزلا هذه نأ :لوألا لوقلا

 .ةيكلاملاو ةيعفاشلاو
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 يبأ دنعو هلوقب فلؤملا هب حرص لوقلا اذهو خسن ةدايزلا هذه نأ :يناثلا لوقلا

 ii .خسن وه ةفینح

¥ 

1/Yo 



 هب قلعتي ًالماك دحلا ناك دلجلا نأل ؛'''خسن "وه ةفينح يبأ دنعف
 .ةدايزلاب كلذ عفترا دقو ةداهشلا درو «قيسفتل هلا

 :قاب وهو هسفن نع هؤازجإو هبوجو :دحلاب باطخلا مكح نأ :انلو

 .ةالصلا دعب موصلاك وهف هريغ هيلإ مضنا امنإو

fyدوصقملا لب ءًايعرش ًادوصقم ًامكح سيلف «لامكلا ةفص»»  

 .نايقاب امهو ءازجإلاو بوجولا

 اماو . “هب لوقي الو موهفملا نم دافتسمف «هيلع راصتقالا» امأو

 عبات وهف ملس ول مث .دحلاب ال فذقلاب قلعتيف «ةداهشلا در» و «قيسفتلا»

 .«ةدعلا دعب حاكنلا لحا> ك راصف دوصقم ريغ

 ِنْیديِبَش اودس ل ىلاعت هلوقل خسن "نیو دهاشب مكحلا :لیق نإف
 ء۲ :ةرقبلا] ( ٌمُكِلاَجَر نی

 ؛(۲۹۲/۲) ةضورلا رصتخ حرش ء(۱/٣۳۰) رظانلا ةضور ء(۳/٣۸۱) ةدعلا :رظنا =
 )٥١١/۲(« صيخلتلا ء(٦/٦۳۰۹٤) ريبحتلا ءء(۱۱۷۹/۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 :(۳۱۷ ص) یفارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(١۷ /۲) ىفصتسملا ء(٦۲۷ ص) ؛ةرصبتلا

 )٤/ ٦٥٥-٤٥۹(. باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر

 .(هنأ ىلإ ہللا همحر ةفينح وبأ بهذف) :«ع»و «ب» «أ» يف )١(

 ۔(۲۱۹/۳) ريرحتلا ریسیت ء(۱۹۰ /۳) رارسألا فشك ء(۸۳ /۲) ىسخرسلا لوصأ :رظنا (؟)

 .يئاثلا لوقلا ليلد ةشقانم أدبت انه نم (۳)
 صيصختك موهفملا عفر مث ةيفنحلا دنع ةجحب سيل رهو ةفلاخملا موهفم نم دافتسم يا )٤(

 .دحاولا ربخب زوجيو ظفللا یضتقم ضعب عفر هنإف مومعلا
 ۔(۳۰۸۔۳۰۷ /۱) رظانلا ةضور :رظنا

 ىضق ڈ هللا لوسر نأ» سابع نبا نع ملسم هجرخأ يذلا ثیدح ا يف كلذ تبث امك

 .«دهاشو نيميب

 .دهاشلاو نيميلاب ءاضقلا باب ؛ةيضقألا باتك (۱۳۳۷ /۳) ملسم حيحص رظنا
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 يف ةينلا ةدايز» ہک طورشملاب طرشلا قلعت "هب قلعتت نأ :ةٹلاثلا

 .۔''' ةالصلا يف ةعكرد»و °" «ةراهطلا

 ؛خسن - انه - ةدايزلا نأ ىلإ '”ةيناثلا يف “'نیقفاولا ضعب بهذف

 .(هيلع ديزملاب ةدايزلا قلعتت نأ) :(عادو (بد) «أ» يف )١(

 لسم الو ءوضو حصي ال اهلك ثادحألل ةراهطلا طئارش نم ةينلا نأ ةمادق نبا رکذ (؟)

 .ثيللاو يعفاشلاو كلامو ةعيبر لاق هبو يلع نع كلذ يور اهب الإ مميت الو

 مميتلل طرتشت امنإو ءاملا ةراهط يف ةينلا طرتشت ال :يارلا باحصأو يروثلا لاقو

 .ا٦ :ةدئاملا] ( ْمُكَفوُجُو اوُلِسْغأَف ةزلّصلأ ىلإ مف اإ ) ىلاعت هلوقب اولدتساو

 ءاهركذل ًاطرش تناك ولو ةينلا ركذي مو طئارشلا ركذ ىلاعت هللا نأ :لالدتسالا هجو

 .هب رومأ ا لعفب ءازجإلا لوصح رمألا یضتقم نألو

 لامعألا امئإ» :لاق هنأ ل5 ينلا نع رمع نع يور ا لوألا لوقلل ةمادق نبا لدتساو

 ۱ .هيلع قفتم «ىون ام ئرما لكل اناو تاينلاب
 ثدح نع ةراهط اهنألو ةينلا نودب يعرش لمع هل نوكي نأ ىفن :لالدتسالا هجو

 )۱٥١/١-۱٥۷(. ینغلا :رظنا .ةين ريغب حصت ملف

 يف ديز مث «نيتنثا تضرف ةالصلا نأ ىلع ءانب ةيعابرلا يف نيتعكر ةدايز كلذ لاثم (۳)

 .ثيدحلا هب ءاج امك هيلع تناك ام ىلع رفسلا ةالص تيقبو رضحلا ةالص

 .لا١ ص «يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذم :رظنا

 .(ةيناثلا ةبترلا يف قفاو نم ضعب بهذف) :((ع))و ((با) «أ» يف (4)

 )٥( ىفصتسملا يف يلازغلا مهنمو ةيعفاشلا ضعب مهو )۷۰/۲(.
٤ 



 وهو هعومجمب باطخلا مكح عفر خسنلا نل ؛'''حیحصب / سيلو ٦ب

 صیصختو موهفملا عفرك رهف بوجولا '''عفری لو ««ءازجألا»و «بوجولا»
 .مومعلا

 مو ةدايزلا لبق رقتساو ءازجإلا تبث ول نأ اذه ميقتسي امنإ مث
22 

 ہی . تشي

 .ةين الب ةراهطلا ريغ ٌةيِوْنَلا ةراهطلا :لیق نإف

 ةيئلا
۳ 

 .خسنل تسيل ةدايزلا نأ وهو يناثلا لوقلا اذه )١(

 .(دجوي ملو هعومجمب مكحلا عفر خسنلا نآل) :«ع»و «ب»و «أ» يف (0)

 .قباسلا ليلدلا نع باوج اذه (۳)
O. 



 لصف

 ۔'' '''اھتاممل خسنب سیل اهطرش وأ اهب لصتملا ةدابعلا ءزج خسنو

 ال تناك نيتعكرلا نأل ؛''خسن وه :ةثلاثلا ةبترلا يف نوفلاخملا لاقو

 .ليدبتو رييغت اذهو فئزجم تراصف ئزجت

 .اهمدعك اهدوجو نأ :ةئزج ريغ اهنوك ىنعم نأل ؛ حيحصب سیلو قرف

 .عرشلاب تبثي ام عفر :خسنلاو «يلقع مكح لب عرشلا نم سيل اذهو

 .(نيتعكر ىلإ تاعكر عْيرأ خسنک اه خسنب نب سيل) :«ع»و بد «آ» يف )

 .ةيعفاشلاو ةلبان ا رثكأو ةمادق نبا هراتخا دقو لوألا لوقلا وه اذه (؟)

 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۳۱۱/۱) رظانلا ةضور ء(۸۳۷/۳) ةدعلا :رظنا

 )٦۸٤/۳( ری ا بكوكلا حرش ء(٦/٣۳۱۰) ريرحتلا حرش ريبحتلا )۳/ 1١١186((.

 فينشت ء(۱۷۸ /۳) يدمآلل ماكحإلا ء((١٥۱ )٣/ ةلدألا عطاوق ء(۲۸۱ ص) ةرصبتلا

 ۔(۸۹۳ /۲) عماسملا

 ةدابعلا ءزج خسن ناب :اولاق ةیفنح ا رٹکاو يلازغلا مهو ةثلاثلا ةبترلا يف نوفلاخملا (۳)

 .اهتلمجو ةدابعلا لصأل خسن اهطرش وأ اهب لصتملا

 ۲٢٢( /۳) ریرحتلا ريسيت ء(۱۷۹/۴۳) رارسألا فشك )٢۷/٢(: ىفصتسملا :رظنا

 )۹١/۲(. توحرلا حتاوف
۹ 



 لصف

 ۔'''لدب ريغ ىلإ ةدابعلا خسن "زوجي
 رص تأت اًهِست وأ ويا نم حسك ام ) :ىلاعت هلوقل "زوجي ال :ليقو

 ٠٠٤١[. :ةرقبلا] © آهلْكِم وأ آم

 ۔'''لدب ريغ نم نكمم وهو ءعفرلا :خسنلا نأ :انلو

 ,"”يحاضألا "” [موحل] راخذا نع '””يهنلا خسن - ىلاعت - هللا نألو

 .(زوجيو) :((ع)و «ب»و «أ» يف )

 .روهمجلا بهذم وهو )٢(

 ةضور ؛(۲۳۹۔-٤/۲۳۸) حضاولا ء(۳۵۱/۲) ديهمتلا (۷۸۳ /۳) ةدعلا :رظنا

 لوصأ ء(۱۹۸ ص) ةدوسملا ء(٢/٦۲۹) ةضورلا رصتخم حرش :؛(۳۱۳/۱) رظانلا
 بكوكلا حرش ؛(٦/۳۰۱۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا )۱۱۳٣/٣( حلفم نبال هقفلا
 (۷۸/۲) ىفصتسملا ء(۱۲۱۳ /۲) ناهربلا ء((٣/١۱۰) ةلدألا عطاوق ء(٥٥۵ /7) رينملا

 فينشت ء(٢/٢٦۲) جاهبإلا ء(۱۹۳/۲) دضعلا حرش ء(۳/٣۱۳) يدمآلل ماكحإلا
 حيقنت نع باقنلا عفر (۳۰۸ ص) لوصقلا حیقنت حرش FAT)» /۳) عماسملا

 )٦۹/۲(. تومحرلا حتاوف ء(٤/٤۸٦) باهشلا

 .ةلزتعملا رثکا بهذم وهو (۳)

 عماسملا فينشت ء(٣/٣۱۱۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٢/۱۳۱۳) ناهربلا :رظنا
 ٤٤٥(. /۳) ری ا بكوكلا حرش ء(۳۸۳/۲)

 .(ًاعرش هليلد ماق دقو ًالقع زئاج هنأل) :((ع))و ((بالو «أ» يف ()

 .(يهنلا خسن هنمو) :(ع»و ((بالو «أ» يف (5)

 .لصألا يف دری ملو «ع»و «ب»و «آ» نم تبثملا )٦(

 ىَحض نم 5 ينلا لاق» :لاق عوكألا نب ةملس ثيدح نم .ملسمو يراخبلا جرخخأ (9)

 = اي :اولاق لبقلا ماعلا ناك املف ,ءيش هنم هتيب يف يقبو ةثلاث دعب نحبصي الف مكنم
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 ۔'"لدب ريغ ىلإ ةاجانملا مامأ ةقدصلا / ميدقتو

0) 

 .ركذ اهيف مكحلل سيلو «ةوالتلا يف تدرو ةيآلاو

 ماعلا كلذ نإف اورخداو اومعطأو اولک :لاق ؟يضاملا ماعلا انلعف امك لعفن ہللا لوسر

 .«اهيف اونیعت نأ تدرأف دهج سانلاب ناك

 يحاضألا موحل نم لکڑی ام باب «يحاضألا باتك )۹/٤( يراخبلا حيحص رظنا

 ناك ام نايب باب «يحاضألا باتک ۱٥٥١( /۳) ملسم حيحص ء٥] ثيدحلا مقر

 ]۱۹۷٤[. ثيدحلا مقر يحاضألا موحل لكأ نع يهنلا نم

 نيرا اًيأتَي > :ىلاعت هلوقل ًابجاو ناك كي هللا لوسرل ةاجانملا يدي نيب ةقدصلا ميدقت

 .[1؟ :ةلداجلل] € ٌةَقَدَص َرُكَدَوْجَع ْىَدَي نيب أوُمْدَقَف َلوُسّرلَآ ميج ى اَذإ اوما

 دل ْذِإَف ٌرسَفَنَص كنو ىد نب اوُمْدَقُت نأ َماقَفْعَأَع ) :ىلاعت هلوقب كلذ خسن مث

 اًمي بَ آو وسر هلا أوُعيِطَأَو ةوكرلأ اوُتاَمو ةَلَصلآ اوما ْمُكيَلَع ها باَتو اولَفَت

 .[1 :ةلداملا] 6 َنوُلَمْعَت

 .(۴۰۲ /۱۷) ىبطرقلل نآرقلا

o 



 لصف

 ۔'''لقئالاو فخألاب خسنلا زوجي

 لا ديرب  :یلاعت هلوقل لقثألاب '''ہزاوج'''رھاظلا لهأ ضعب ركنأو
 مر طس م7

 هللا

 4 ْمُکَع لَا فْفَح نقلا ۸۰٥ :ةرقبلا] ( َرَسْعْلا مكب ديرب الو رسيا مُكِب

 .[۲۸ :ءاسنلا] € ْمُکنع فف نأ ہللا ديري ر > ء[٦٦ :لافنألا]

 .ديدشتلاو ليقنتلا هب قيلي الف فوؤر - ىلاعت - هللا نألو

2 
 هتاذل عنتمي ال هنأ :انلو

 .روهمجلا بهذم وهو لوألا لوقلا اذه )١(

 رظانلا ةضور ؛(٢/۲۲۹) حضاولا :(7017/7) ديهمتلا :(80 /۳) ةدعلا :رظنا

 نبال هقفلا لوصأ ء(٢٠٤۲ ص) ةدوسملا (۳۰۲/۲) ةضورلا رصتخم حرش ء۱۷۱)

 رینلا بكوكلا حرش ء(٦/۳۰۲۲) ریوحتلا حرش ريبحتلا ء(۳/٣٦۱۱۳) حلفم

 يدمآلل ماكحإلا ۲٥۸( ص) ةرصبتلا ء(۱۰-١۱۰۳ /۳) ةلدألا عطاوق ء۳)

 باقنلا عفر ء(۳۰۸ ص) لوصفلا حيقنت حرش ء((٤/۹۰) طیح ا رحبلا ء((۱۳۷ /۳)

 رارسألا فشك )٦٦/٢( يسخرسلا لوصأ ؛(([٤/۸۸) باهشلا حيقنت نع

 ۔(۱۸۷ /۳)

 .ةقباسلا رداصملاو )٦٦٤/٤(: مزح نبال ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا :رظنا )٢(

 .(خسنلا زاوج) :(ع)و (بدو «أ» يف )٣(

 .لقثألا ىلإ فخألا نم ًاخسن هنوكل يأ )٤(
٥٤ 5 



 ىلإ فخألا نم يقرتلاو جيردتلا يف ةحلصملا نوكت نأ عنتمب الو

 .فيلكتلا ءادتبا ین امك لقثألا

 ("'هايصلا نييعتب تب «مايصلا»و «ةيدفلا» نيب رييختلا خسن دقو

 اهب نايتإلا بوسجو ىلإ فو خلا ةلاح ةالصلا ريخأت او

 هلوق يه ةخوسنملا ةيآلاو .لوألا لوقلل ةيعرشلا ةلدألا نم لوألا ليلدلا وه اذه )١(

 4 ٤ رشا ( کٹی ْماَعَطٌةَيَدِف ُمَئوَقيِِطُي ییا ىلَعَو ) :ىلاعت

 .ًائيكسم موي لك نع معطأو رطفأ ءاش نمو ماص ءاش نم ناک ًاثيكسم

 نمف ) :ىلاعت هلوقب میقلا حیحصلا یلع مايصلا ہللا بجوأو ةيآلا هذه تخسن مث

 ۔[۵ :ةرقبلا] © ُهَمْصَيلَ رش مكن َن دېش

 ۱ ۱۲١(. ص) «يكم دمحم يبأل هخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيإلا رظنا

 :لاق هيبأ نع يردخلا دیعس يبأ نب نمرلادبع ثيدح نم دنسملا ین دمحأ مامإلا جرخأ (؟)

 كلذو ءانيفك ىتح ليللا نم يوهب برغملا دعب ناك ىتح ةالصلا نع قدنخلا موي انسبح

 لاق ٥٢[. :بازحألا] € اًريِزَع اّيوَق هلآ تراک لاتعمل َنيِيِمّْؤَمْلا هللا یئکڑ ) :ىلاعت هللا لوق

 اهيلصي ناك امك ءاهتالص نسحاو ءاهالّصف رهظلا ةالص ماقاف ًالالب 6 هللا لوسر اعدف

 مٹ ءاهتقو يف اهيلصُي ناك امك اهتالص نسحاو اهالصف رصعلا ماقأف هرمأ مث ءاهتقو يف

 فوخ ا ةالص يف هللا لزني نأ لبق مكلذو لاق «كلذك اهالصف ؛برغلا ماقاف هرمأ

 .ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ :دنسملا ققحم لاقو .[۲۴۹ :ةرقبلا] ( اًناَبْكُرْوأ الاَجِرف )

 نأ دیعس نيف :يعفاشلا لاق :لاق مث د رابتعالا هباتك یف يمزاحلا ثيدحلا اذه دروأو

 زع هللا لوق فوخلا ةالص اهيف ركذ ىلإ آلا # يتلا ىلع ىلع هللا لزني نأ لبق كلذ

 ء[١٠٥ :ءاسلا] 6 ةٰولّصلا یی أوُرصَقَت نأ حاتُج زُگیلَع سيلف ضْألا ىف ٌمتَرَص اًذِإَو ) لجو

 ٠٠١[. :ءاسلا] ( ةَرَلّصلآ ُمُهَل َتَمَقَأَف ميف تنك ادو )

 خسانلا يف رابتعالا ١٠٤١١1] ثیدح ا مقر ء(٤٥- ٥٤ /۱۸) دمحأ مامإلا دنسم :رظنا

 .(۱۸۰ ص) :يمزاحلل راثآلا نم خوسنملاو

 هم ١

 هه



 ٦ب

 .''” «ةيلهألا رمحلا»و "تعما جحاکن»و "محلا مرح))و

 .فيفختلا اهب ديرأ ةصاخ روص يف تدرو اهب اوجتحا ىتلا تايآلاو

 .ليقثتلا ةدارإ نم عنم هيف سيلو

 يف امك لقثألاب فيلكتلا نم عنمي ال «ميحر فوؤر هنإ» :مهلوقو

 ِرْمَخْلا نع كولش ) :ىلاعت هلوق اھناش يف لزن ام لّواف جيردتب ناك رمخلا میرحت )١(

 ال ) :ىلاعت هلوق لزن مث 4 :ةرقبلا] ( سال ٌعِفَتَمَو ريَ ّمْنِإ امهيف لك ٍريِبَمْلاَو

 سانلا ضعب اهبرشو سائلا ضعب اهكرتف [۲۳ :ءاسنا] ( رس أو وللا اورق

 ٌريِيَمْلاَو رل اَمَنِإ اوما َنيِذْل اجي > :ىلاعت هلوق لزن ىتح ةالصلا تاقوأ ريغ يف

 .۲۹۰ :ةدئاما] ( سحر ملزألاو باَصنَأْلاَو

 ۔(٦/٦۲۸) نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا

 مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا كلذ ىلع لد امك ةعتل ا حاكن حابي مالسإلا لوا يف ناك (۲)
 اناتأ # هللا لوسر» نأ هللادبع نب رباجو عوكألا نب ةملس نع (۱۰۲۲/۲) ملسم

 .«ةعتملا يف انل نذاف

 يذلا ثيدحلا اهنم ثيداحألا نم ددع كلذ ىلع لد دقو ةعتملا ميرحتب كلذ خسن مث

 ربيخ ماع ةعتملا نع كي هللا لوسر ىهن » :لاق ه# يلع نع ملسمو يراخبلا هجرخأ

 .«ةيسنإلا رمحلا موح و

 ةيسنألا رمحلا موح باب ديصلاو حئابذلا باتك )٦٦٤/٣( يراخبلا حيحص رظنا

 ةعئملا حاكن باب ؛حاكنلا باتك (۱۰۲۷ /۲) ملسم حيحص «[90115] ثيدحلا مقر

 ]/١101[. ثيدحلا مقر

 .قباسلا ثيدحلا جيرخت رظنا (۳)
Kk 



 لصف

 ؟هغلبي مل نم قح يف ًاخسن نوکی له خسانلا لزن اذإ]

 "نوكي ال خسانلا نأ دمحأ "' [مامإلا] مالك رهاظ '''[يضاقلا لاق
 يف مهو ةلبقلا خسن مهغلب '''ءابق لهأ نأل ؛“'ہغلبی مل نم قح يف ًاخسن

 اهنم ىضم امب اودتعاف ةالصلا

0 
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 ۔لصألا يف دري مل («عا)و «ب» و «أ» نم تبثلا

 “ .لصألا يف دري م «عانو ((با) و «أ» نم تبنملا

 .(نوكي ال هنأ) :«ع»و (بدو «أ» يف

 .رثكألاو ةلبانحلا لوق وهو لوألا لوقلا وه اذه

 .ناهرب نباو بيطلا وبأ هراتخا ةمذلا يف تبثي هنأ :يناثلا لوقلا

 رصتخم حرش ؛(۳۱۸/۱) رظانلا ةضور :(748 /۲) ديهمتلا ء(۸۲۳ /۳) ةدعلا :رظنا

 ۱۱۷۵١( /۴) حلفم نبال هقفلا لوصأ «(۲۲۳ ص) ةدوسملا ء(۳۰۹/۲) ةضورلا
 ةرصبتلا ء((۵۸۰ /۳) رينملا بكوكلا حرش ؛(٦/۳۰۸۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 .(87 /4) طیح ا رحبلا ٠١(. /۲) لوصألا ىلإ لوصولا ء(۲۸۲ ص)

 .(ءابق لهأ ثیدحل) :((ع)و ((بالو «أ» يف

 ةالص يف ءابقب سانلا انيب» :لاق رمع نب هللادبع ثيدح نم ملسمو يراخبلا جرخ

 لبقتسی نأ رمأ دقو «نآرق هيلع لزنأ دق 8 ہللا لوسر نإ :لاقف ٍتآ مهءاج ذإ حبصل

 .«ةبعكلا ىلإ اورادتساف ماشلا ىلإ مههوجو تناكو ءاهولبقتساف ةبعكل

 ثيدحلا مقر ةلبقلا يف ءاج ام باب ةالصلا باتك ء(۹/۱٢۱) يراخبلا حيحص :رظن

 لیوحت باب فقالصلا عضاومو دجاسملا باتک Yo)» /۱) ملسم حیحص ]٤٥١٢[

 ]٥٥٥[. ثیدح ا مقر ةلبقل

 ۷ك



 يف - هلوق ىلع ءانب ؛ًاخسن نوكي نأ جرختي :باطخلا وبا لاقو
 ۔'''م''ملعلا لبق لزعني)» ها (”ليكولا

 رذعلا يفن يف الإ هل ريثأت ال ملعلا ذإ ؛ملعلاب ال خسانلاب خسنلا نأل

 .روذعملا نع ءاضقلا طوقسل ؛ةداعإلا ءابق لهأ ىلع بجي لو

 .طرش ملعلا نكل خسانلاب خسنلا :لوألا رصن نم لاقو

 .(ليكولا ناب) :«ع»و ءبدو «أ» يف )١(

 .ثلاثلا لوقلا اذه (5)
 ۔(۳۹۵ /۲) ديهمتلا رظنا

 ةعلس عيب يف لکو اذإ هنأ ىرت الآ ؛هملعي مل اب باطخلا مكح طقسي نأ عنت ال هنأ يأ (۳)

 باوج او .انهاه اذك عیب لطب ةعلسلا عاب نإو «لزعنا هلزعب ملعي مو «ليكولا لزع مث

 :نيتياور ةلأسملا كلت يف نأ

 .هعيب ةحصب مكحيو «لزعني ال :امهادحإ

 .ملعي مل نإو ليكولا لزعنی :ةيناثلا ةياورلا

 .(87 4 /۳) ةدعلا :رظنا
 ١ هم >
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 نآرقلاب نآرقلا خسن زوجي

 اهلثمب ةرتوتملا ةنسلاو

 ۔'''داحآلاب داحآلاو

 ."”نآرقلاب ةّئسلاو

 اهيف سيل ةعبرألا عاونألا هذهو .اهنم رتاوتملاب ةّئسلا نم داحآلا خسن :عبارلا عونلا

 - .فالخ

 ةعبرأب ةافولا يف لوح اب دادتعالا خسن اهنمو ةريثك ةلثمأ هل نآرقلاب نآرقلا خسن لاثم

 .ًارشعو رهشأ

 امهعوقو نكلو ًاعرشو ًالقع زئاج هنإ يوادرملا لاقف.اهلثمب ةرتاوتملا ةئسلا خسن امأو
 يف امإ داحآ اهلك لب ًادج ةليلق اهنأو ثيداحألا تمدقت دقو «ةنمزألا هذه يف رذعتم

 .هرخآ ىلإ اهدانسإ لوأ نم امإو اهرخآ يف امإو اهوأ

 نع 1۷١( /۲) هحيحص يف ملسم هجرخأ يذلا ثيدحلا :داحآلاب داحآلا خسن لاثمو

 .«اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» :لاق هي ينلا نأ ةديرب

 .ةّئسلا نم يهنلا نأب حرص ة5 ينلا نآ :لالدتسالا هجو

 .عقي مل نكلو زئاج هنإ يوادرملا هنع لاقف اهنم رتاوتملاب ةّنسلا نم داحآلا خسن امآو

 .(037-031 /۴) رينملا بكوكلا حرتش ء(۳۰ )٦/ ٣٣٤-٣٤ ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

 :نيلوق ىلع هيف ءاملعلا فلتخا عونلا اذهو

 .ءاملعلا روهمجو ةعبرألا ةمئألا بهذم وهو نآرقلاب ةّئسلا خسن زوجي :لوألا لوقلا

 يعفاشلل لوقو دمحأ مامإلل ةياور وهو نآرقلاب ةّئسلا خسن زوجي ال هنأ :يناثلا لوقلا

 .ءاملعلا ضعبو

۹ 



 يلايل يف ةرشابملا ميرحت»و '''ءسدقلا تيب ىلإ هجوتلا» خسن امك

 .ةئسلا يف وهو نآرقلاب '' ؛فوخ ا ةالص ريخأت زاوج»و '''؛ناضمر

 ۳۸١(. /۲) ديهمتلا «(798/4) حضاولا ء(۸۰۲ /۳) ةّدعلا ء(۱۰۸ ص) ةلاسرلا :رظنا

 حلفم نبال هقفلا لوصأ .("57١/؟) ةضورلا رصتخم حرش ۲۰٢( ص) ةدوسملا

 ناهربلا ء((۱۷۲/۳) ةلدألا عطاوق ء(۷٣۳۰ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا )/ ١٠١

 حيقنت حرش ء(۳/١٥۱) يدمآلل ماكحإلا ء(۹۹-۱۰۱) ىفصتسملا ء(۱۳۰۷/۲)

 يسخرسلا لوصأ ء(٤/٥١٢) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(۳۱۲ ص) لوصفلا

 .(1975/7) رارسألا فشك ء(۷٦ /۲)

 ٹک هللا لوسر ناك» :لاق #4 بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ملسمو يراخبلا جرخأ

 نأ بحي # ہللا لوسر ناكو ًارهش رشع ةعبس وأ رشع ةتس سدقملا تيب وحن ىَلَص

 وحن هجوتف [14؛ :ةرقبلا] ( ٍءآَمَسلَأ ىف كه بت ئّرت قل هللا لزناف ةبعكلا ىلإ هجوي
 .يراخبلا ظفل اذهو .«ةبعكلا

 ناك ثيح ةلبقلا وحن هجوتلا باب ةالصلا باتك )١47/١( يراخبلا حيحص :رظنا

 ةلبقلا ليوحت باب ؛دجاسم ا باتك )۳۷٣/۱( ملسم حیحص ء[۳۹۹] ثيدحلا مقر

 1١١94-١١5(. ص) هخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيإلا .[070] ثيدحلا مقر

 رضحن ًامئاص لجرلا ناك اذإ # دمحم باحصأ ناك لاق * ءاربلا نع يراخبلا جرخأ

 ةمرص نب سيق نإو ؛يسِ ىتح هموي الو هتليل لكأي مل رطفي نأ لبق ماتف راطفإلا
 لل :تلاق ؟ماعط كدنعأ :اهل لاقف ہئآرما ىتأ ٌراطفإلا رضح املف ءًامئاص ناك يراصنألا
 تلاق هّثأر املف هُئأرما هتءاجف «هانیع هتبلغف «لمعی هّموي ناكو كل بلطاف قلطنا نكلو

 لجأ ) ةيآلا هذه ةلزنف 4 ينلل كلذ ركذف ؛هيلع يشع راهنلا فصتنا املف «كل ةبيخ

 تلزنو ءًاديدش احرف اهب اوحرفف ء۷ سس ( مكي لإ تقرأ م اَيِصلآ هَل محل
 حبا ماس عرب

 ٥۱۸۷. :ةرفبلا] € دوسلا طْيَخأ نب ضيبألا طي ُمُكَل نیتی ىح اوُیرْشَآَو أاوُطو )

 ليل ْمُكَل لح ) هركذ لج ہللا لوق باب وصل باتك (؟4 /۲) يراخبلا حيحص :رظنا

 .(۱۲۹ ص) هخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيإلا .(۱۸۷ :ةرقبلا] € میان لإ تقرا ایل

 .هجيرخت قبس (۳)
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 : [ةرتاوتملا] ةّئسلاب نآرقلا خسن امأف

 ” «هدعب ءيجي نآرق الإ نآرقلا خسني ال» :دمحأ '''[مامإلا] لاقف

 0 عرش هنم عنم هنأ هرهاظ» :يضاقلا لاق

 ۱/۲۷ نم / لكلا نأل ؛"”كلذ زوجي :ةيعفاشلا ضعبو '''باطخلا وبأ لاقو

 .سناجتلا ربتعي ملو هللا دنع

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»»و «آ» نم تبثلا (١)

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب» و «أ» نم تبثملا (۲)

 خسنت له :لٹس دقو ثراحلا يباو دايز نب لضفلا ةيارر يف دمحأ مامإلا هيلع صن (۳)

 .«نآرقلا رسفت ةّئسلاو هدعب یت نآرق الإ نآرقلا خسني ال» :لاقف نآرقلا ةّئسلا

 5 ۔(٠۲۰-٢۲۰ ص) ةدوسملا ء(۹٦۳ /۲) ديهمتلا (۷۸۸ /۳) ةدعلا :رظنا

 .(ًاعرشو ًالقع) :«ع»و (بدو «أ» يف )٤(

 .(5597/5؟) ديهمتلا ء(۷۸۸ /۳) ةدعلا رظنا )٥(

 :لاقف دمحأ مامإلا نع ةياور هنأ ركذو يدنع ىوقألا وهو لاقف باطخلا وبأ هراتخا )٦(

 هباتك هيلع لزنأو هن هللا ثعب» سبحلا يف هجرخ اميف حلاص ةياور يف دمحأ لاق دقو
 هخسانو هّماعو هّصاخو هنطابو هرهاظ نم دارأ ام ىلع لادلا هلوسر لعجو
 .هلوقب هخسنی هنأ ىلع لدي اذهو :باطخلا وبأ لاق مث .(ةخوسنمو

 )۳٦۹/۲(. ديهمتلا :رظن

 ةيعفاشلا تفلتخاو يوادرملاو ةمادق نباو ىلعي وبأ يضاقلا ہراتخاو ًالقع زوجي يأ (۷)
 دماح يبأك هزاجأ نم مهنمو «يسنالقلاو یبساح ا ثراح اک هعنم نم مهنمف

 :نیلوق ىلع هيف فلتخاف يعرشلا زاوجلا اماو ينييارفسإل
 ىسوم يبأ نبا هراتخاو هنع رهشألا ين دمحأ دنع ًاعرش زوجي ال هنأ :لوألا لوقل

 .ةیرماظلاو هباحصأ رثكأو يعفاشلاو قفوملاو يضاقلاو

 نباو باطخلا وبأ هراتخاو دمحأ مامإلل ةيناث ةياور وهو ًاعرش زوجي هنأ :يناثلا لوقل

 =  .روهمجلا نع ہاکحو بجاحلا نبا هرصن يذلا وهو ةيكلاملاو ةیفنح ا رثكأو ليقع
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 .هناحبس هللا وه - ةقیقح ا يف - خسانلا نإف ؛هليحي ال لقعلاو

 ةيصو الا) : 28 هلوقب (7نييرقألاو نيدلاولل ةيصولا تخسن دقو

 قل
 . «ثراول

 رصتخ حرش «(۳۲۲/۱) رظانلا ةضور ؛(۹٦۳ /۲) ديهمتلا ؛(۷۸۸ /۳) ةدعلا :رظنا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا I104)» /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ کی٣٣٣۳ (Y/ ةضورلا

 ةلدألا عطاوق (۱۳۰۷ )٢/ نامر بلا To)» صر ةرصبتلا Yar) ؛۸/٦)

 يجابلل تاراشإلا )١١١/٤(: طیح ا رحبلا ء(۷٦۸ /۲) عماسم ا فینشت )۳/ ١١

 (۳۱۳ ص) لوصفلا حیقنت حرش 2/1١5١ ص) بجاخح ا نہال ىهتنملا ء۷ ص)

 فشك ء(٢/۷٦) يسخرسلا لوصأ (٥٥۵١٥۔ ١٥٥ /4( باهشلا حیقنت نع باقثلا عفر

 .(۷۸/۲) تومحرلا حتاوف ء(۲۰۳ /۳) ريرحتلا ريسيت ء(۱۷۷۔۳/٦۱۷) رارسألا

 ِنَْدِلَولل ُهّيِصَوْلآ اًريَح رت نإ ْتْوَمْل ٌمُكَدَحَأ رَضَح اذ ْمُكَيَلَع بيك ) :ىلاعت لاق

 .[۱۸۰ :ةرقبلا] 6 َنييَرَكألآَو

 ہللا لوسر تعمس لاق يلهابلا ةمامأ يبأ نع هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ

 ةيصو الف هقح قح يذ لکل ىطعأ دق ہللا نإ» :عادولا ةجح ماع هتبطخ يف چپ

 .(«ثراؤول

 يعفاشلا مامإلا نأ رکذو رتاوتملا ثيدحلا نم رئانتملا مظن هباتك يف يناتكلا هدروأ دقو

 ًاضيأ هرتاوت تامدقملا نم اياصولا باتك يف دشر نبا لقنو رتاوتم نتملا اذه نأ حجر

 .كلام مامإلا نع

 نئس «ثراولل ةيصولا يف ءاج ام باب ءاياصولا باتك (۱۲۷ /۲) دواد يبأ ننس :رظنا

 ثيدحلا مقر ٹراول ةيصو ال ءاج ام باب ءاياصولا باتك TY) يذمرتلا

 مظن ء۲۲۷۱۳] ثيدحلا مقر ءاياصولا باتك ء(۹۰/۲) هجام نبا ننس [۲۱۲۰]

 هخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيإلا ء(۸٦۱۔۷٦۱ ص) رتاوتملا ثيدحلا نم رثانتملا

 ۔(۱۱۹ ص)
1۲ 8 



 '''ہالیبس نه هللا لعج دق» :'''[ كي ] هلوقب '''تویبلا يف ةينازلا كاسمإو

 يراست ال ةّئسلاو ''“ ۱۰١ :ةرقبلا] © آم ريس تأت ) :ىلاعت هلوق :انلو

 .هنم ًاريخ نوكت الو نآرقلا

(١) 

2) 

)٦( 

 خسني نآرقلا» :لاق 8 ینلا نأ "رباج نع '''ینطقرادلا یورو

 محبا ني ًةَفحَفلا ترتأَي ىتلاَو ) :لاق سابع نبا نع هننس يف دواد وبأ جرخأ

 ۶.٦۱١ :ءاسنلا] € اليس نَه هلآ لغو تول

 ابات نإ اسود كني اهيا ِنادَلأَو ) :لاقف امهعمج مث ةأرملا دعب لجرلا ركذو

 ُةيياَزلَا ) :ىلاعت لاقف دلجلا ةيآب كلذ خسنف ١١[. :ءاسلا] ( آَمُهَتَع أوُضرْعأَ اَحلْصَأَو

 ۱ .[؟ :روثا) قّدلَج هنأ امي بجو لك اوُدلْجََف نال
 خسانل حاضيإلا مجرلا يف باب .دودحلا باتك .(244/1) دواد يبأ ننس :رظنا

 .(۱۷۹-۱۸۱ ص) هخوسنمو نآرقلا

 .قايسلا هيضتقي هتابثإو لصألا یف دري مل نيفوقعملا نیب تبثملا
 .خسنب تسيل صنلا ىلع ةدايزلا لصف يف هجيرخت قبس
 1١1[. :ةرقبلا] ( آلي زأ م ريَ تأت انی وأ وباء نب خت ام ڑ :ىلاعت لاق

 راد ىلإ ةبسن ؛ينطقرادلا يدادغبلا يدهم نب دمحأ نب رمع نب يلع نسحلا وبأ وه
 ًاهيقف ًاظفاح ًالاع ناكو «ماشلاو رصم ىلإ لحرو ھ٣۳۰ ةنس دلو .دادغبب ةلحم نطقلا

 نم .دادغبب سيردتلل ردصت :ثیدح او نآرقلا يملع يف ةمامإلاب ًادرفنم ًايعفاش
 .دادغبب ھ۳۸۵ ةنس يفوت ««تاءارقلا يف باتک))و ((للعلاد)و ؛(«نئسلا» :هتافنصم

 ةيعفاشلا تاقبط ء(۸/۱٥٥) ءارقلا تاقبط ء(۹۹۱/۳) ظافحلا ةركذت :يف ةمجرت هل
 + )۳٤/۱۲(. دادغب خیرات T1)» /۲) يكبسلل

 لوسر عم ازغ «يراصنألا ہللادیع وبأ ءورمع نب هللادبع نب رباج ليلجلا يباحصلا وه

 يفوت كي هللا لوسر نع ةياورلا نم نيرثكملا دحأ وهو ءةوزغ ةرشع عست هللا
 .هال4 ةنس ةنيدملاب

 )771١/1(. باعيتسالا ء(١/٤۳٦) ةباصإلا :يف ةمجرت هل
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 ۔'''نآرقلا خسنی ال يثيدحو يثیدح

 .همكح كلذكف هظافلأو نآرقلا ةوالت خسن زوجي ال هنألو

 نباو ''رمع نبا هلاق ثيراوملا ةيآب تخسن اهنإف :ةيصولا ةيآ امأو
 . سابع

(1 

(۲) 

(۳) 

 تيبب دقاو نب نوربج انثدح يرطنقلا دواد نب دمحم قيرط نم ینطقرادلا هجرخأ

 ال يمالك» ظفلب ًاعوفرم رباج نع ريبزلا يبأ نع ةنييع نب نايفس انثدح سدقملا
 .«أضعب هضعب خسني ہللا مالكو ؛يمالك خسني هللا مالکو هللا مالك خسنپ

 .«ناعوضوم امهو هلبق يذلابو يرطنقلا هب درفت» :نازيملا يف ىبهذلا لاق

 دقاو نب نوربج هدانسإ يف ثيدحلا» ینطقرادلا ىلع ینغلا قيلعتلا يف يدابآلا لاقو

 نع نايفس نع ءايح ةلقب ىور هنإف مهتم :يهذلا لاق ءةنييع نب نايفس نع يقيرفإلا

 .«ناعوضوم امه :لاقو هدانسإب نيثيدحلا ىور مث ؛ًاعوفرم رباج نع ريبزلا يبأ

 ىلع ینغلا قيلعتلا هليذبو ينطقرادلا ننس )١1//741-788(: لادتعالا نازيم :رظنا

 .ةقرفتملا ثيداحألاو رداونلا باب ؛((145 /4) ینطقرادلا

 رجاهو ريغص وهو هيبأ عم ملسأ ك باطخلا نب رمع نب هللادبع ليلجلا يباحصلا وه

 ةنس يفوت ءہنع ةياورلاو #3 ہللا لوسر راثآل عابتالا ريثك ناكو ءنينس رشع نبا وهو

 ھ۳٣

 ۔.(۱۸۱-٤/۱۸۸) ةباصإلا :يف ةمجرت هل

 ةيصولا تناكو دلولل لالا ناك»> :لاق هه سابع نبا نع ءاطع نع ىراخبلا جرخأ

 لعجو :نييثنألا ظح لثم رکذلل لعجف بحأ ام كلذ نم هللا خسنف «نيدلاولل

 جوزللو «عبرلاو نمثلا ةارملل لعجو .ثلثلاو سدسلا امهنم دحاو لكل نيوبألل
 .«عبرلاو رطشلا

 ثيدحلا مقر ثراول ةيصو ال باب ءاياصولا باتك (۲۸/۲) يراخبلا حيحص :رظنا

 ]٥٤١۷۸[. مترو [۷]
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 "هيف ليبسلا مكح كي ينلا نيب لب ةخوسنمب تسيل '''ىرخألاو

 ( ًالييس نَه هللا لع وأ ثوَملا هدو حس ٍتوُيبْلا ف ھوگا ) :ىلاعت هلوق يهو (۱) ف نب را
 ١٠١[. :ءاسللا]

 071 ۳۲۳-٣ /۲) ةضورلا رصتخ حرش ء(۱/٣۳۲) رظانلا ةضور يف لوقلا اذه رظنا )٢(

 ۔(۱۸۰ ص) هخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيإلا
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 ب۷

 لصف

 ال ًالقع زئاجف :داحآلا رابخأب ةّئسلا نم رتاوت او نآرقلا خسن اماف
OO 4رش  . 

 .زوجي :“* هاظلا "اھا ضعب لاقو

 / نأل ؛" [هتوم دعب زوجي الو ب ينلا نمز ين زوجي] :*ةفئاط تلاقو

 .ةلبقلا خسن يف دحاولا ربخ اولبق ءابق لهأ

 .(ًاعرش زئاج ريغ ًالقع زئاج وھف) :«عا)و ((با)و «أ» يف )١(

 .ءاملعلا روھج بهذه اذه (؟)

 (۳۲۷ /۱) رظانلا ةضور :.(5594/4) ۲۲٦( /۱) حضاولا :((۷۸۸ /۳) ةدعلا :رظنا

 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۲۰۱ ص) ةدوسملا ؛(۲/٣۳۲) ةضورلا رصتخ حرش

 )۵٦١/۳(« ريثملا بكوكلا حرش :(7047/5) ريرحتلا حرش ريبحتلا )۱۱٤٣(

 ء(۹/۳٥۱) ةلدألا عطاوق ء(۹/۲٦) لوصألا ىلإ لوصولا ء(۱۳۱۱/۲) ناهربلا

 عماوجلا عج حرش عمافا ثيغلا ء(۲/٤۲٥) صيخلتلا ء(١/١٤٢۱) يدمآلل ماكحإلا

 ؛(٤/۱۰۹) طیح ا رحبلا (۷۸/۲) عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا حرش (۳/۲)

 لوصأ :(0504/5) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(۳۱۱ ص) لوصفلا حيقنت حرش

 )۷٦/٢(. تومحرلا حتاوف ء(۷۷/۲) يسخرسلا

 .(لهأ نم موق لاقو) :؛(ع))و (بد)و «أ» يف (۳)

 )٤( مزح نبال ماكحإلا رظنا )٤۷۷/6(.

 لوصفلا ماكحإ يف يجابلاو )1١1/5(. ىفصتسملا يف يلازغلا لوقلا اذه راتخا )0(

 .(55 ص)

 .( ينلا نمز دعب زرجي ال) :لصألا يفو «عا)و ((با) و «أ» نم تبثملا (5)

٦ 
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 خسانلا نولقنیف ''ةباحصلا داحآ ثعبي ناك # ہللا لوسر نألو

 .خوسنملاو

 .رتاوتملاك هب خسنلا زاجف هب صيصختلا زوجي هنألو

 ىلإ بهاذ الف دحاولا ريخ ناعفري ال امهنأ ىلع ةباحصلا عامجإ :انلو
0 8 

 مهنم ہزیوجت

 ابأو ًایلعو ًاذاعم ثعب دقف رتاوتلاب تبث اذه» ١15(: ص) ربتعملا يف يشكرزلا لاق )١(

 ةشبحلاب يشاجنلاو مورلاب لقره ىلإ ثعبو نيرحبلا ىلإ ةديبع ابأو نميلا ىلإ یسوم
 , .«داحآلا كلذ رمأ بلاغو رصمب سقوقملاو

 عامجإ نم ًاقلطم نرعناملا هاعدا ام امأو» :لاقف عامجإلا اذه توبث ىلع يفوطلا ضرتعا )٢(

 كلذ ىلع عامجإلا يعّدم یلعو؛عونممف دحاولا ربخب رتاوت ا عفر مدع ىلع ةباحصلا

 .((هتابثإ

 .(۳۲۸/۲) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

1¥ 



 ."”خسني الف عامجإلا اماف

 .صنلا نمز ضارقنا دعب الإ نوكي ال هنأل

 ." 'عامجإلاب خسن الو
 هنوكل ؛هفالخ ىلع دقعني ال عامجإلاو «صنل نوكي امنإ خسنلا نأل

 .ًاطخلا نع ًاموصعم

 «لوألا نم ىوقأ وه ًايفخ ناك صنب اورفظ اونوكي نأ زوجي :لیق ناف

 .عامجإلا ىلإ ال .هيلع اوعمجأ يذلا صنلا ىلإ خسنلا فاضيف :انلق

 .(هب خسني الو خسني الف) :«عز)و «بد)و «أ» يف ()

 .هب خسني الو خس ال عامجإلا نأ ءاملعلا روھج بهذم )٢(

 نوكي عامجإلا نأب لوقلا بسنو لقألا هب لاق عامجإلا خسنب لوقلا نأ يدمآلا ركذو

 .نابأ نب ىسيعو ةلزتعملا ضعبل ًاخسان
 ةضور ؛(٤/۳۱۷) حضاولا (۳۸۸/۲-۳۸۹) ديهمتلا ء(۹/۳٦۸۲) ةدعلا :رظنا

 لوصأ ء(٢۲۲ ص) ةدوسملا ء(٣٣۳ /۲) ةضورلا رصتخم حرش )۳۳١/١(« رظانلا

 بكوكلا حرش ء((۴٣۳۰ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ء((۹٥۱۱ /۳) حلفم نبال هقفلا

 ء(۹۰/۳) ةلدألا عطاوق .(81-04 /7) لوصألا ىلإ لوصولا 01١(: /۳) ريما

 (17 57 /۲) دمتعملا .( 851١ /۲) عماسملا فينشت ء۰۷ /۳) يدمآلل ماكحإلا

 باقنلا عفر ء(٣۳۱ ص) لوصفلا حيقنت حرش ٤۲۸(« ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ

 .(۸1/۲) تومحرلا حتاوف 007037 /۴) ریرحتلا ريسيت ء(۷١٥ )٤/ باهشلا حيقنت نع

¢ ۹1۸ 



 لصف

 الإو هب خسنیو ءخسنی :صنلاك وهف :هتلع ىلع ًاصوصنم ناك نإ
0077 

 .(هبتارم فالتخا ىلع الف ال امو) :(ع))و ((با))و «أ» يف )١(

 :ناتلاسم لصفلا اذه يف (۲)
 :لاوقأ ةئالث ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا ؟اخوسنم سايقلا نوكي له :ىلرألا ةلأسملا
 نإو خسني هنإف هتلع ىلع ًاصوصنم ناك نإ فلؤملا هركذ يذلا وهو :لوألا لرقلا
 .ینوطلاو ةمادق نبا لوقلا اذه راتخاو خسنُي الف ةطبنتسم هتلع تناك
 يضاقلاو بجاحلا نباو ةلبانحلا ضعب هراتخاو سايقلا خسن زوجي ال :يناثلا لوقلا

 .هلصأ ءاقبب قاب سايقلا ناب مهوقل اولدتساو رابمج ادبع
 راتخاو .هدعب ام نود لي ىنلا نمز يف دوجوملا سايقلا خسن زوجي هنأ :ثلاثلا لوقلا

 .بیطخلا نباو ناهرب نباو يرصبلا نیسحلا وبأو ليقع نباو باطخلا وبأ لوقلا اذه
 ؟اخسان سایقلا نوكي له :ةيناثلا ةلأسملا

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا

 امك ءاملعلا روهمجو ةلبانحلا بهذم وهو ًاقلطم هب خسني ال سایقلا نأ :لوألا لوقلا
 .نييلوصألاو ءاهقفلا نع هلقنو ينالقابلا هراتخاو «حلفم نبا مهل هبسن

 زوجي الف ةطبنتسم تناك نإو هب خسنلا راج ةصوصنم هتلع تناك نإ :يناثلا لوقلا
 .ینوطلاو ةمادق نباو يجابلا لوقلا اذه راتخاو .هب خسنلا

 تذشو) :هلوقب فلؤملا هيلإ راشأ دقو ًاقلطم سايقلاب خسنلا زوجي هنأ :ثلاثلا لوقلا
 جيرس نبا لوقلا اذه راتخاو .(هب خسنلا زاج هب صيصختلا راج ام تلاقف ةفئاط
 : ۔یکبسلاو

1۹ 



 .هب خسنلا زاج هب صیصختلا زاج ام :'''ةفئاط تلاقو

 «دحاولا ريخخ»و ۳ «عامجإلاب» و «لقعلا» :ليلدب ضوقنم وهو

 .هيواسي الف ءعفر :خسنلاو «نايب :صيصختلاو

 مساقلا وبأ لوقلا اذه راتخاو هريغ نود يلجلا سايقلاب خسنلا زوجي :عبارلا لوقلا =

 .ةيعفاشلا نع ناهرب نبا هاكحو يعفاشلا يطاغألا

 حرش (۳۳۲/۱) رظانلا ةضور ء(۳۹۰-۳۹۱ /۲) ديهمتلا ء(۸۲۷/۳) ةدعلا :رظنا
 هقفلا لوصأ ء(٢۲۲ ۲۱۷ ء٢٦١۲ ص) ةدوسملا ((71 7757-4 /۲) ةضورلا رصتخم

 حرش ؛(۳۰۷۲۔٣٣٦۳۰ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا «(۱۱۹۰-۱۱۹۳ /۳) حلقم نبال

 لوصألا ىلإ لوصولا ٦٢٤۹(( ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ ء(۵۷۱/۳) ريثملا بكوكلا

 دضعلا حرش عم بجاحلا نبا رصتخم ؛.(177/7-115) يدمآلل ماكحإلا ء۷)

 طیح لا رحبلا ء((١/٤٣٦) دمتعملا ء(۸۷۰/۲-۸۷۳) عماسملا فينشت ۱۹۹/9

 .(1 85-19 )٤/

 .(تلاقف ةفئاط تذشو) :«ع»و «ب»و ھ۵ يف )

 .(عاجإلاو) :«ع»و «ب»و ءا يف (۲)

۷. 0 



(١) 

(۳ 
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 هب خسنيو ٴخسنی هيبنتلاو

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «باذو «أ» نم تبثلا

 زوجي له ءاملعلا فلتخاو أعم هموهفمو قوطنملا ظفللا خسن زاوج ىلع ءاملعلا قفتا

 :نيلوق ىلع فيفاتلاك هلصأ نود ىوحفلاو هيبنتلا خسن
 رثكأ هيلعو انباحصأ مالك رهاظ وه لرقلا اذه نأ يوادرملا ركذو زوجي :لوألا لوقلا

 .ةيكلاملا رثكأ بهذم وهو .نيملكتملا

 دج ا وغلا اذه راتخاو فيفأتلا وهو هلصأ نود ىوحفلا خسن زوجي ال :يناثلا لوقلا

 ةيفنحلا نع يكحو يرصبلا نیسح ا وبآو بجاح ا نباو لب ا يضاق نباو حلفم نباو

 حرش ینا ء(٢۲۲ ص) ةدوسملا ء(۸/۳٦۱۹) حلفم نبال هقفلا لوصأ :رظنا

 )٥٠٢/٢( بجاحلا نبا رصتخم :( 01/7 /) ريثما بكوكلا حرش ؛((٦/۳۰۸۱) ريرحتلا

 )٤/ 07١-055(: باهشلا حیقنت نع باقتلا عفر ء(٣۳۱ص) لوصفلا حيقنت حرش

 .(۸۷ /۲) تومحرلا حئاوف ۲٠٤(« /7) ريرحتلا ريسيت ٤۳۷(« /۱) دمتعلا

 ىوحف امأو :لاقف .ةيعفاشلل نيلوق يزاريشلا ركذ دقو ىوحفلاب خسلا زوجي يأ

 :هيبنتلا وهف باطخلا

 .هب خلا زوج قطتلا ةهج نم مولعم هنإ انباحصأ نم لاق نمف

 .هب خسنلا زّوجب ال طابنتسالاب مولعم هنإ لاق نمو

 عماسملا فينشت يف يشكرزلا ضرتعاو ةلاسملا هذه ين قافتالا يدمآلاو يزارلا ىكحو

 .دوجوم فالخلا نكلو قافتالا هيف يدمآلا یعداو لاقف اذه ىلع

 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(١/٣۳۳) رظانلا ةضور ء(۸۲۷/۳) ةدعلا :رظنا

 ء(٦۷٥ /۳) ری لا بكوكلا حرش ؛ء(٦/۳۰۷۹) رحتلا حرش ريبحتلا ء(۷٦۱۱ /۳)

 )۱٦١٢/۳( يدمآلل ماكحإلا ء(١/۸۳٥٤٠) لوصح ا )6١5/١(.: عمللا حرش

 (AA/Y). توحرلا حتاوف ء(٥٤٥- ٠۲۳/5 باهشلا

۱۷۹ 



۰۸ 

(۱) 

 قه

(۳) 

 .هنم حضوأو «قوطنملاك وهف ء/ ظفللا نم مهفي هنأل

 .يلج سايق وه :اولاقو '''ةيعفاشلا ضعب هنم عنمو

 .باطخ ا موهفم وه امنإو "حصي الو

 تبث اميف» و "«موهفملا» يف مكحلا لطب :قوطنملا يف مكحلا خسن اذإو

 لاقو ةيعفاشلل ىلعي وبأ يضاقلا هبسنو يعفاشلا مامإلا نع يناعمسلا نبا هاكح

 عقي الف يعفاشلا دنع سايق هنأل بهذملا وهو ميلس لاق» :طیح ا رحبلا يف يشكرزلا

 .«نيرثكألا نع يدرراملا هلقنو «هب خسنلا

 عمللا حرش «(4۳/۳) ةلدألا عطاوق ء(۳۹۲/۲) ديهمتلا (۸۲۸/۳) ةدعلا :رظنا

 )٤/ ٠١١(. طیح ا رحبلا ء(۲/٥۸۷) عماسملا فينشت )١/017(:

 زاج ةيظفل انلق نإف «ةيلقع وأ ةيظفل هتلالد نأو ؟ال وأ يلج سايق هنأ يف فالخلا أشنم

 الو خسني ال سايقلاو ًايلج ًاسايق تناك ةيلقع انلق نإو «قوطنملاك اهب خسنلاو اهخسن
 .هب خسنی

 ۔(١٤٦ )٤/ طیح ا رحبلا :رظنا

 نأل ىوحفلاو موهفملا خسن نود فیفاتلاک ىوحفلا لصأ وأ قوطنملا خسن زوجي ال يأ

 ةمادق نبا لوقلا اذه راتخاو ؛عرفلا ىقبي فيكف لصألا عفر اذإف لصألا عبتي عرفلا

 .رثكألا لوق يدمآلا هركذو يفوطلا هعبتو

 ىذألا عاونأ يقاب نود فیفاتلاک ىوحفلا لصا وأ قوطنملا خسن زوجي :يناثلا لوقلا

 لوقلا اذه راتخاو ليقثلا ةحابإ فيفخلا ةحابإ نم مزلي ال هنأل ىوحفلار موهفملا وهو
 .ةيفنحلا نع يكحو يدادغبلا ليعامسإ رخفلاو ليقع نباو ىلعي وبأ يضاقلا

 رظانلا ةضور :(14148-١1845/ه) حضاولا )۱۳۳۸/٤( ء((۸۲۸/۳) ةدعلا :رظنا

 نبال هقفلا لوصأ 55١(. ص) ةدوسملا (۳۳۷/۲) ةضورلا رصتخ حرش )/۳۳٥(

 رینم لا بكوكلا حرش ء(۳۰۸۰ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۸/۳٦۱۱) حلفم

 توحرلا حتاوف ء((٢۲۱ /۳) ريرحتلا ريسيت ء(۳/١٦۱) يدمآلل ماكحإلا ء(٥۵۷ /۳)

 .(مالإك)

۲ 



)0 
 ۔''' «هباطخ ليلد» وأ ' «هتلعب

(١) 

(٢) 

 خسن مث «هريغ هيلع سيقو ءاهيلع صن ةلعب نايعألا نم نيع يف مکح ا تبث اذإ يأ
 :نيلوق ىلع ال مأ هعورف يف مكحلا لطبي له نیعلا كلت يف مكحلا كلذ

 بهذم وهو عرفلا مكح لطبي يأ لصألا ةلعب تبث يذلا مكحلا لطبي :لوألا لوقل
 .ةيعفاشلاو ةلباتحل

 نباو حلفم نباو باطخلا وبأو يضاقلا هبسنو عرفلا مكح لطبي ال :يناثلا لوقلا

 ۔ةیفنحلل راجنل

 :لاق عوكألا نب ةملس نع ,.(58/7) هحيحص يف يراخبلا جرخأ :ةلأسملا هذه لاثم

 نمو هموي ةيقب مصيلف لكأ ناك نم نأ سانلا يف نذأ ن نأ ملسأ نم ًالجر هلي ينلا رمأ

 .«ءاروشاع موي مریلا إف مصيلق لکا نكي م

 موص ىلع سايقلاب زوجي راهنلا نم ةينب ناضمر موص نإ :يناثلا لوقلا باحصأ لاقف

 موصلا يف ةينلا مكح يقبو اروشاع خسن مث ءأنيعم ًاموص ناك هنأ ةلعلاو ءاروشاع موي

 “ .راهنلا نم نیعلا

 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۳۹۳/۲) ديهمتلا (۸۲۲۔۸۲۰/۳) ةدعلا :رظن

 ؛(۳/١۹) ةلدألا عطاوق ء(١٠۷٥٠-۷۳١ /۳) ریما بكوكلا حرش (۱۱۷۱-۱۱۷۰ /۳)

 .(۲۷۵ ص) ةرصبتل

 هذه يف ءاملعلا فلتخا ؟ةفلاخملا موهفم مکح لطبي له قوطنملا مكح خسن اذإ

 1 :نيلوق ىلع ةلاسم
 نباو ىلعي وبا يضاقلا هراتخا هلصأ خسنب ةفلاخملا موهفم مكح لطبي :لوألا لوقل

 .راجنلا نہاو يوادرملاو كروف نباو ینوطلاو ةمادق

 .ةيعفاشلاو ةلبانحلا ضعب لوق وهو هلصأ خسنب لطبي ال هنأ :يناثلا لوقل

 نأ وهو ةفلاخملا موهفم لطبل «ةاكزلا منغلا ةمئاس يف» كي هلوق خسن ول :كلذ لاثم

 اهيف ةاكز ال ةفولعملا

 رظانلا ةضور ء(۱۰۸۷ /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ۷٢ -٦۷٤( /۲) ةدعلا :رظنا

 )۳۰۸٦/٦( ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۳۳۸/۲) ةضورلا رصتخ حرش ء(١/٣۳۳)

 حرش )۲۳۸۳/٦( لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(۱۷۹/۳) رينملا بکوکلا حرش

 .(۸۷۷ /۲) عماسملا فينشت اذ 147 /5) عماوجلا عج نتم ىلع يلح
¥ 



 .سايقلاب خسن هنأل فلا '”ضعب كلذ ركنأو

 لصألا مكح طقس اذإف «لصأل ةعبات عورف هذه نأل ؟حیحصب سیلو

 .عرفلا مكح طقس

 .(كلذ ةیفنح ا ضعب ركنأو) :((ع))و ((بااو اد يف )١(

 مكح خسن اذإف هتلعب تبث يذلا مکح ا لطبي ال هنإف قوطنملا مکح خسن اذإ اولاق يأ (۲)

 .لصألا مكح خاستنا دنع عرفلا مکح ىقبي يأ عرفلا مكح لطبي ال لصألا

 روكشلادبع نبا نکل ةیفنحلل حلفم نباو ةمادق نباو ىلعي وبأ يضاقلا هبسن دقو

 :تومحرلا حتاوف يف يراصنألا لاقو «ةيفنحلا ىلإ بسنو» :لاقف ةبسنلا هذه فعض

 هيلع حصي ال خوسنملا صنلا نأ اوحرص دقو فيك تبنت مل ةبسنلا هذه نأ ىلإ راشأ»)

 لصألا مكح نوكي ال نأ هطورش نم نأ سايقلا طورش يف ءيجيسو سايقلا

 .(؛اخوسنم

 ىقبي ال لصألا مکح خسن نأ نم راتخملا ىلع هانبمو» ریرحتلا يف ماما نبا لاقو
 .«عرفلا مكح هعم

 ؛(١117 /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ؛((١/٣٦۳۳) رانلا ةضور ء(۸۲۱/۴۳) ةدعلا :رظنا

 ۲۱٢(. /۳) ریرحتلا ريسيت (۸1/۲) توحرلا حتاوف

Vé 8 



 لصف

 : ۱ » )١()۲(
 ۲ "قرط نم خسنلا فرعيو

 '''ءںویقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» 0و ظفللا يف نوكي نأ :اهدحأ

 . «اوعفتنت الف ةتيملا دولج يف مكل تصخرد»و

(١) 

(۲ 

(€) 

 (ہ)

 ۔(قرط نم كلذو خسنلا هب فرعي اميف) :((ع))و ((بالو «أ» ین

 هقفلا لوصأ ؛((۳۳۷/۱) رظانلا ةضور ء(۹/۲٥٥) ديهمتلا ء((۸۲۹ /۳) ةدعلا :رظنا

 بكوكلا حرش )٦/ ٥۰٣٣-۳۰٣۷( ريرحتلا حرش ريبحتلا ء((۸٢۱۱ /۳) حلفم نبال

 عفر ى"١5 ص) لوصفلا حيقنت حرش ء(٤/٥٥۱) طیح ا رحبلا ء(۳/٥٥٢) رينملا

 )۲۲٠/۳(. ريرحتلا ريسيت 071١-2255 /) باهشلا حيقنت نع باقنلا

 .(هلوقك) :«عا>و «ب»»و «أ» يف

 نع مكتيهنا : 2 هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ةديرب نبا نع ملسم مامإلا هجرخأ

 کل ادب ام اوكسمأف ثالث قوف يحاضألا موحل نع مكتيهنو ءاهوروزف روبقلا ةرايز

 .«أركسم اوبرشت الو اهلك ةيقسألا يف اوبرشاف «ءاقس يف الإ ذيبنلا نع مكتيهنو
 ةرايز يف هبر لي ينلا ناذئتسا باب ءزئانجلا باتك ء(٢/٦۷٦) ملسم حيحص :رظنا

 .[۹۷۷] ثيدحلا مقر «همآ ربق

 ظفلب (١؟1/١) ةيارلا بصن يف يعليزلا كلذ لقن امك طسوألا يف يناربطلا هجرخأ

 .«بصع الو دلجب ةتيملا نم اوعفتنت الف ةتی ا دولج يف مكل تصخر تنك ينإ»

 نع ىليل يبا نب نمحرلادبع نع يذمرتلاوب يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا هجرخأو

 اوعفتنت ال نأ باش مالغ انأو # هللا لوسر باتك انیلع ئرق» :لاق ميكع نب هللادبع

 .«بصع الو باهإب تی ا نم
 ؛ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلا سيلو ؛:نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق

 = هيف ركذ امل ثيدحلا اذه ىلإ بهذي لبنح نب دمحأ ناك :لوقي نسحلا نب دمحأ تعمسو

 لع



"۲) 

 . امدقتم خوسنملا نوكيو ارخاتم خیراتلا لقني نأ :'''ةیناثلا (٢)گ ےہ . لل 5 يكل مے مال سر of De یز

 لبنح نب دمحأ كرت مث لٹ ينلا رمأ رخآ اذه ناك :لوقي ناكو ؛نیرھشب هتافو لبق

 نع ميكع نب هللادبع نع لاقف مهضعب ىور ثيح هدانسإ يف اوبرطضا امل ثيدحلا اذه

 .ه | .ةنيهج نم محل خايشأ

 نبا ثيدح نإ :لاقي نأ هيف فاصنإلا قيرطو» :لاقو رابتعالا يف يمزاحلا هدروأو

 ثيدح مواقي ال مث «بارطضالا ريثك هنكلو «حص ول خسنلا يف ةلالدلا رهاظ ميكع

 .«ةحصلا يف ةنوميم

 لعأ ميكع نبا ثيدح نأ صيخلتلا يف رجح نبا هعبتو ةیارلا بصن يف يعليزلا ركذو

 :ةثالث رومأب

 ‹ 25 ينلا نم هعمسي مل ميكع نب هللادبع نأ وهو عاطقنالاو لاسرإلاب ليلعتلا :لوألا

 .ميكع نب هللادبع نم هعمسي مل ىليل يبأ نب نحرلادبع ناب عاطقنالاو

 نم ةخيشم نع ةراتو ء # يتلا باتك نع لاق ةرات هنإف ہدنس يف بارطضالا :يناثلا

 .باتكلا أرق نم نع ةراتو «ةنيهج

 وأ رهش ديقب هاور نم مهنمو دییقت ريغ نم رثكألا هاورف نتملا يف بارطضالا :ٹلاثلا

 .مايأ ةثالث وأ اموی نيعبرأ وأ :نيرهش

 «سابللا باتك ٥٦٤(: /۲) دواد يبأ ننس ء((٣٣۳۱۱-۳۱ )٤/ دمحأ مامإلل دنسملا :رظنا

 عرفلا باتك ء(۷/٥۱۷) يئاسنلا ننس «تيلا باهإب عفتني ال نأ ىور نم باب

 ام باب سابللا باتك ء((٤/١۱۹۰) يذمرتلا ننس «ةتيملا دولج هب غبدي ام باب «ةريتعلاو
 ةيارلا بصن ء(۹۲-۹۰ ص) يمزاحلل رابتعالا :تغبد اذإ ةتیلا دولج يف ءاج

 .(145/1-18) ربب ا صيخلت ء(۱۲۱/)

 خوسنملا نوکیو ًامدقتم هعامس خيرات يوارلا ركذي نأ :يناثلا) :(ع)و «ب»»و «أ» يف

 .(همدقت امولعم

 وأ ءاذك سخ ةنس # يبنلا لاق :يوارلا لوقي نأ لثم خيراتلاب خسنلا فرعيو :يأ

 .اذك نامث ةنس يهو حتفلا ماع

 .(7147/؟) ةضورلا رصتخ حرش رظنا
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 .''خسن ىلع ةمألا عامجإ :ةثلاثلا

 .""خوسنملاو خسانلا يوارلا لقني نأ :"ةعبارلا

 رخآلاو '''ارخاتم ملسأ نيربخلا دحأ يوار نوكي نأ :ةسماخلا
(WO) 

 (0)
 يلع نب قلطو ةريره يبأك ءامدقتم

(١) 

٦٢) 

۲۳) 

24 

(0) 

(0 

(¥) 

 .(خوسنم مکح ا اذه نأ ىلع ةمألا عمجت نأ :ثلاثلا) :«عردو «بد»و «أ» يف

 .(عبارلا) :«عر»و «ب»و «أ» يف

 .هنع انيهن مث اذك يف انل صخر يوارلا لوقي نأ يأ
 :لاق هيبأ نع ةملس نب سايإ نع 42٠١77 /۲) هحيحص يف ملسم جرحا :هلاثم

 اذه :يوارلا لوقي وأ اهنع ىهن مث ًاثالث ةعتلا يف ساطوأ ماع ة ہلا لوسر صخر

 نيرمآلا رخآ ناك» د رباج لوقك كلذو هل ًاخسان نوكيف لوألا نع دورولا رخاتم
 (۹۸/۱) هننس يف دواد وبأ هجرخأ «راثلا تريغ امم ءوضولا كرت ڈٹ ہللا لوسر نم

 )٦/ ۳۰٣٣(. ريرحتلا حرش ريبحتلا رظناو ء[۱۹۲] ثيدحلا مقر
 .(ًارخأتم نييوارلا دحأ مالسإ نوكي نأ سماخلا) :«عازو (بدرو «أ» يف

 ناكو يفوت یتح لي ہللا لوسر مزالو ربيخ دهش ءيسودلا رخص نب نمحر لادبع وه

 .ههال ةنس ةنيدملاب يفوت ثیدحلل ةياور مهرثكأو ةباحصلا ظفحا
 ٦٢٤٤٢-٤٤٥((. /۷) ةباصإلا ء(۸٦۱۷ )٤/ باعيتسالا :یف ةمجرت هل

 ينب دفو عم مدق يفنحلا يميحسلا هللادبع نب ورمع نب قلط نب يلع نب قلط وه
 ةداهش اودهشو هيلع اوملسف دجسملا يف لي هللا لوسر اوتاف ي هللا لوسر ىلع ةفينح

 .ردب نب هللادبعو :سیق هنبا هنع ىور «ةياورو ةدافوو ةبحص هل ءًامايأ اوماقأو قحلا

 .(۴۱۹ /۱) دعس نبال یربکلا تاقبطلا ء((۵۳۸ /۳) ةباصإلا :رظنا

 .ركذلا سم نم ءوضولا مدع ىلع لدي قلط ثيدح
 يذمرتلاو .(40 /1) هنئس يف دواد وبأو ء(٢/۲۲) دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ دقو
 لجر لاس لاق هيبأ نع قلط نب سيق نع ء(۱۰۱/۱) یبتج ا يف يئاسنلاو .(331/1)

 = «كدسج وأ كنم ةعضب وه امن :لاق ؟هركذ سم اذإ اندحأ اضوتیا : ب هللا لوسر

۷۷ 



0) 

00 

 ” 25 يبنلا ةّئس "يناثلا لصألا

 ىلع تمدق» :لاق يلع نب قلط نع (۷۷ ص) رابتعالا يف يمزاحلا اهدروأ ةياور يفو

 .«دجسملا نونبي مهو ك ينلا

 يف يقهيبلاو (۳۳۳ /۲) دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ دقف ةريره يبأ ثيدح امأو

 نع كلملادبع نب ديزي قيرط نم )1//١41( يطقرادلاو (۱۳۳/۱) ىريكلا نئسلا
 هنود سیل هركذ ىلإ هديب ىضفأ نم» :لاق لي ىبنلا نع ةريره يبأ نع يربقملا ديعس

 ٠ .«ءوضولا هيلع بجو دقف رتس
 )۳٦۱۸/۲( بيذهتلا بيرقت يف رجح نبا هنع لاق يمشاهلا كلملادبع نب ديزي هدئس يفو

 ١ .فيعض هنإ
 كللادبع نب ديزيو ميعن يبأ نب عفان قيرط نم 5١١( مقر) هحيحص يف نابح نبا هجرخأو

 ۔(۱۳۸/۱) كردتسملا يف مکاح ا هححصو «ةريره يبأ نع يربقملا ديعس نع ًاعيمج
 بوجو ىلع لدت يتلا تاياورلا ركذ مث قلط ثيدح تاياور نيهاش نبا دروأ دقو

 هللادبع نب رباج :مهنم ةعامج # ہللا لوسر نع هاور :لاق ركذلا سم نم ءوضولا

 ؛ةريره وبأو «يهجلا دلاخ نب ديزو ءرمع نب هللادبعو ؛ورمع نب هللادبعو يراصنألا
 دروأ مث .ناوفص تنب ةرسبو ؛ةبيبح مأو ءةشئاعو يراصنألا دیز نب دلاخ بويأ وبأو

 .ليصفتلاب تاياورلا هذه

 يف رابتعالا ء(۱۰۸۱۰۱ ص) نيهاش نبال ثيدحلا نم خوسنملاو خسانلا :رظنا

 .58-0/8 ص) يمزاحلل راثآلا نم خوسنملاو خسانلا

 .(ةلدألا نم يناثلا لصألا) :«ع»و «بد»»و «أ» يف

 .ةحيبق وأ تناك ةنسح ةريسلا ىلع قلطت ةغل ةّئسلا

 .قيرطلا وهو ننسلا نم ةذوخأم يهو ةميقتسملا ةدومحلا ةقيرطلا ىلع ةّئسلا قلطتو
 ۲٢٢-۲٢٢(. /۱۳ برعلا ناسل) :رظنا
 وأ ًالعف وأ ًالوق كي هللا لوسر نع لقن ام» :لاقف حالطصالا يف ةّنسلا يفوطلا فّرع
 .«ارارقإ

 ةراشإب ولو هلعفو ةباتكب ولو نآرقلا ريغ 26 ينلا لوق» اھناب ةئسلا يوادرملا فّرعو
 .«هرارقإو لعفلاب مهلاو
 ١17(. 4 /5) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٦٦-٦٦٦ /۲) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
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 © [هقدص ىلع] '''زجعلا ةلالدل

 .هتعاطب - ىلاعت - هللا رمأو

 ."'هرمأ ةفلاخ نم هريذحتو

 ب۸ .ًاهافش هتم هعمس نم ىلع / عطاق ليلد :وهو

 «داحآ»و «رتاوت» :''”نامسق هريغ قح يف وهو

 :"”ةسخ رابخألا لقن يف ةاورلا ظافلأو
3 

 .(ةرجعملا) :«ع»و «بد>و «أ» يف )١(

 .لصألا يف دري لو «عا)و ((ب)) و «أ» نم تبثملا (۴)

 :ةجح 3 ىبلا لوق نأ ىلع ةلدأ ةئالث هذه (۳)

 وهف هقدص ىلع زجعملا لد نم لكو # هقدص ىلع لد زجعملا نأ :لوألا ليلدلا

 .قداص

 رئیاَء أما نیلا جاتي ) :ىلاعت لاق هتعاطو هقيدصتب رمأ ىلاعت هللا نأ :ىناثلا ليلدلا

 .[151 :ءاسنلا] © ےھلوسَرَو اب

 َِذَلا رَّدَحِتلَف > :ىلاعت هلوقب # ىنلا ةفلاخ نم ردح ىلاعت هللا نأ :ثلاثلا ليلدلا

 .[7* :رونلا] ( ميل باَذَع مهَيِصُيرأ ةََتِف ميت نأ هما ّنَع نوفا

 .(564-51 /۲) يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش يف ةلدألا هذه لیصفت رظنا

 .(نيمسق هقح يف مسقنيف هنع رابخإلاب هغلب نم امأف) :((ع)و ((بالو «أ» يف (4)

 رصتخ حرش )541/١1(: رظانلا ةضور ء(۱۷۷ /۳) ديهمتلا ء(۹۹۹/۳) ةدعلا :رظنا )٥(

 حرش ٣:٠٢-٣١٢٢( / ہ) ریرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۸۸-۱۹۸ /۲) ةضورلا

 لوصقلا حیقنت حرش ء(۹/۲) يدمآلل ماکحإلا ء(۸۲/۲٦) رینملا بكوكلا

 ٦۸(. /۳) ریرحتلا ريسيت ء(۳۷۳ ص)
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 وأ ((ينرہخأ)) وأ 2 ےک ہللا لوسر تعمس)) ۳ [لوقي نأ '!امارقا

 ۔(ینھفاشر) وأ (تعمسد))و ((ىنثدح»

 .“لاسشحالا هيلإ (9قرطتب الف

 . « هک هللا لوسر لاق» :''' [لوقی نأ] '*”ىناثلا

 .هريغ نم هعامس لامتحال ؛ًايرص اصن سيلو ءلقنلا "”هرهاظف
 كلذ لوقي ال هنأ رهاظلا نال کا لق يذلا مسقلا مكح .© كرف

 ۔(اھارقان) :(ع))و «ب»و «أ» يف )١(

 .لصألا يف دری ملو «عا)و «ب»»و «أ» نم تبثملا ()

 .(قرطتي ال اذهف).:«عا>و (؛با)و «أ» يف (۳)

 .هيلع قفتم هنأ يدمآلا ركذ مسقلا اذه )٤(
 .(۹۵ /۲) يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 .(ةيناثلا) :«عا>و ((بد)و «أ» يف )٥(

 .لصألا يف دري مو «ع»و «بد»>و «أ» نم تبثلا )٦(

 .(هرهاظ اذهف) :«عا>و «ب»و «أ» يف (۷)

 .(همكحو) :((ع))و ((با)و «أ» يف (۸)

 .(717/1) رظانلا ةضور يف ةمادق نبال ًاعبت هلبق يذلاك مسقلا اذه فلؤملا لعج (۹)
 :نيلوق ىلع ءاملعلا هيف فلتخا دق مسقلا اذهو
 لاصتالا ىلع لمحي هنأ ءاملعلا رثكأو ةلبانحلا هيلع يذلا حيحصلا وهو :لوألا لوقلا

 .امهنيب ةطسأو ال هنأو

 اذهو هريغ نمو هنم هعامس نيب هددرتو هلامتحال عامسلا ىلع لمحي ال :يناثلا لوقلا

 .ينالقابلل يدمآلا هبسنو ةيرعشألا نع هاكحو باطخلا وبأ ہراتخا لوقلا

 ؛(7/٠08) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۱۸۵/۳) ديهمتلا ء(۹۹۹/۴۳) ةدعلا :رظنا
 ؛(۱۲۲ /۲) ىفصتسملا ء(٣۳۳ ص) ةرصبتلا ء(٥/۱۳٠۲۰) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 .(۳۷۴ /14) طیح ا رحبلا ء(۹۰ /۲) يدمآلل ماكحإلا )٦۸/۲( بجاحلا نبا رصتخم
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 .ةجح يباحصلا لسرمف :ًالسرم ردق ولو

 «اذك نع ىهن» وأ «اذكب ہللا لوسر رمأ » يباحصلا “لوق :ثلاثلا

 :نالامتحا هيلإ قرطتيف

 .هعامس يف :امهدحأ

 .هيف سانلا فالتخال أرمأ رمأب سيل ام '''یری دق ذإ ؛رمألا يف :يناثلاو

 ."”رمأ هنأ ملع اذإ الإ كلذ قالطإ يباحصلاب نظي ال هنأ :حيحصلاو

 ۔لقنل ناك ول ذإ ؛ةباحصلا فالتخا ىلع ًاينبم رمألا يف فالتخالا سيلو

 مهفالتخا ىلع ًاينبم نوكي نأ :اننامز يف فالتخالا ةرورض نم سيلو
 /۲۹۰ ةباحصلا فالتخا مدع عم عورفلا نم ريثكو لوصألا يف اوفلتخا امك ؛/

(OD, 
  5هيف .
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 .(لوقی نأ ةثلاثلا) :«ع»و «ب»و «أ» يف )١(

 .(ىري نأ) :«عا)و ((بالو «أ» يف )٢(

 يف فلاخو روهمجلل هبسنو يوادرملاو ةمادق نبا ہححصو دمحأ دنع ةجح هنأ يأ (۳)

 .نيملكتملا ضعب كلذ

 ؛(۱۹۱/۲) ةضورلا رصتخ حرش ؛("47/1) رظانلا ةضور ء(۹۹۱/۳) ةدعلا :رظنا

 حرش )٥/ ۲۰۱٢(: ريرحتلا حرش ريبحتلا )088١/1١(. حلفم نبال هقفلا لوصأ

 ۔(۴/١۹) يدمآلل ماكحإلا :(177 /۲) ىفصتسملا ؛(487 /۲) ریئلا بكركلا

 نإ لاقي یتح فالخ رمألا ةغيص يف مهنيب نكي مل - مهنع هللا يضر - ةباحصلا )٤(

 نم ةرورضلاب ًامولعم مھدنع ناك لب رمألا نم دارملا هيلع لمتشي نأ لمتحي يوارلا

 .ةباحصلا رصع دعب فالخلا عقو امنإو هابتشا ريغ نم مهتغل

 .(۱۹۲/۲) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا
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 7 ."”«انيهن» وأ ءاذکب انرمأ» :لوقي نأ :"عبارلا

 .یضم ام :تالامتحالا نم هيلإ قرطتيف

 .لي ينلا ريغ رمآلا نوکی نأ :لامتحاو

 . لامتحالا “اذه ؛هب جتحي ال هنأ ىلإ ةفئاط "”تبهذو

 رماو] - ىلاعت - ہللا رمأ ىلع الإ لمحي ال "هنأ ىلإ نورثكألا بهذو
 (A) ع(۷) وع

 . [ و هلوسر

 .(ةعبارلا) :(ع))و «ب»»و «أ» يف ()

 .(اذك نع انيهن را) :((ع))و ((بالو «أ» يف ()

 .(بهڏف) :((ع))و ((ب)»)و «أ» يف (۳)

 .(كلذل) :((ع)ر ((باو «أ» يف ()

 يفريصلا هراتخاو ديدجلا يعفاشلا صن نع ناطقلا نبا هلقن دقو لوألا لوقلا اذه )٥(

 .يودزبلاو يسخرسلاو يزارلا ركب وبأو يخركلاو ینیوج او ينالقابلاو
 ماكحإ )۲٠٤/۲(. ةلدألا عطاوق ء(٤/٤١٥) صيخلتلا )549/١( ناهريلا :رظنا

 لوصأ ء((۱۹۷/۳) صاصجلل لوصألا يف لوصفلا ء(٣٦۳۸ ص) يجابلل لوصفلا

 ۔(۹/۳٦) ريرحتلا ريسيت ء(۳۰۸/۲) رارسألا فشك «(۳۸۰ /۱) يسخرسلا

 .(هنأ ىلع نورثكألاو) :(«عالو «ب»و «أ» يف (5)

 .ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا نم رثكألا بهذم وهو (۷)

 ةدوسملا ء(٣٤٤۳٤ )١/ رظانلا ةضرر ء((۱۷۷ /۳) ديهمتلا ء((۹۹۳/۳) ةدعلا :رظنا

 )۲۰۱٢/٥( ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۵۸۱/۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٢۲۹ ص)

 ةلدألا عطاوق ء(۲۸۹/۱) عمللا حرش :(484/1-480) ريتملا بكوكلا حرش

 ماكحإلا ء(۱۹۸/۲) ناهرب نبال لوصولا (۱۲۷/۲) ىفصتسملا 9-۲٠
 حيقنت نع باقنلا عفر ء(۳۷۰ ص) ينارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(۹۷/۲) يدمآلل

 ١4(. ص) حالصلا نبا ةمذقم ء(٥/۱۸۲) باهشلا

 .(هلوسرو) :لصألا يفو «علاو «ب»و «أ» نم تبثملا (۸)
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 ال نم لوق ىلع لمحي الف ةجح ةماقإو عرش تابثإ هب ديري هنأل

 نال ۷ «اذكب ةيراج ةنسلا» وأ «اذك ةّنِسلا نم» :هلوق :ہانعم يقو ...اا

 . ه5 هللا لوسر ةّئس الإ ديري ال هنأ رهاظلا

 قرف الو «هتوم دعب وأ :«"””لوسرلا ةايح يف كلذ هلوق نيب قرف الو

 .رهظأ يباحصلا لوق يف لامتحالا نأ الإ ٭'يعباتلاو يباحصلا نيب

 .(اذكي ةيراج ةنسلاو اذك ةنسلا نم هانعم ینو) :(ع)و «ب»و «أ» يف )١(

 ةّئس ىلع لمحي هنأو انيهن وأ انرمأ :هلوق لثم اذك ةّنسلا نم يباحصلا لوق نأ يأ (؟)

 هحّحصو حلفم نباو يدمآلاو ینوطلاو ةمادق نبا هراتخا ةجح وهو ني هللا لوسر

 : .رثكألل هبسنو يوادرملا
 ينريصلا هراتخاو # هللا لوسر ةّئس يضتقي ال ةئسلا نم هلوق نأ :يناثلا لوقلا

 .نیققح ا نع هاكحو یٹیوج او يريشقلاو يخركلاو
 «(514 ص) ةدوسملا (۱۹۰/۲) ةضورلا رصتخم حرش :(44"1 )١/ رظانلا ةضور :رظنا

 ناهربلا ء(٥/۲۰۱۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ٥۸۳( /؟) حلقم نبال هقفلا لوصأ

 يسخرسلا لوصأ ء(٤/۳۷۶) طیح ا رحبلا ء(۹۸/۲) يدمآلل ماكحإلا ء(1/۱)

 / )١۹/۳(. ريرحتلا ريسيت ء(۳۸۰ /۱)

 .( ينلا ةايح يف) :(ع))و (؛بالو فٹ يف (۳)

 .(دعبو) :(ع)و ((بالو «أ» يف (4)

 .(يعباتلاو كلذ يباحصلا لوق نيبو) :((ع))و ((بالو «أ» يف )٥(
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 ."”«نولعفي اوناك» وأ '''ملعفن انك» :لوقي نأ :''سماخ ا

 نأل ؛ہزاوج ىلع ليلد وهف : ي ہللا لوسر نمز ىلإ فيضأ ىتمف

 ہللا لوسر / هملع ام دارأ هنأ ىلع لدي - ةّجحلا ضرعم يف - كلذ هركذ ب۹

 .ًاليلد نوکیل ؛ہنع تكسف لي

 .(ةسماخلا) :«عل)و «با)و «آ» يف )١(

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع ةجح وه له ءاملعلا فلتخا (۲)

(۳) 

 رخفو يلازغلاو يفوطلاو ةمادق نباو باطخ ا وبا هراتخاو ةجح هنأ :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلا بهذم رهاظ بيطلا وبأ هركذو حالصلا نباو يزارلا نيدلا

 الإو  ینلا ىلع اهلثم یفخ ال يتلا ةرهاظلا رومألا نم ناك اذإ ةجح هنأ :يناثلا لوقلا

 .يطرقلاو يزاريشلاو لبجلا يضاق نبا هراتخاو يعفاشلل ًالوق ہاکحو دج ا لوق وهو ءالف

 .ةيفنحلل حلفم نباو دج ا هبسنو ةجحب سيل هنأ :ثلاثلا لوقلا

 .يدادقبلا بيطخلل يرادرملا هبسنو فقوتلا :عبارلا لوقلا

 ء(۱۹۸/۲) ةضورلا رصتخ حرش :(740 /۱) رظانلا ةضور ء(۱۸۲/۴۳) ديهمتلا :رظنا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۵۸۳/۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ :(597 ص) ةدوسملا

 /۲) ىفصتسملا ء(۳۳۳ ص) ةرصبتلا ؛((444 /۲) رينملا بكوكلا حرش ء(٢۲۰۲ )٥/

 ء(۳۷۹ )٤/ طیح ا رحبلا ء(۹۹/۲) يدمآلل ماكحإلا (147 /۱/۲) لوصح ا ء۷

 حالصلا نبا ةمدقم ٦٢٤( ص) يدادغبلا بيطخلل ةيافكلا ء(۷۰ /۳) ريرحتلا ریسیت

 .(۲۳ ص)

 لوق نيب يوادرمل او حلفم نباو نادمح نبار يدمآلاو ينوطلاو ةمادق نبا یوس
 .امهنيب قرف لوصألا ءاملع ضعبو ((نولعفی اوناك)) هلوقو ((لعفن انك)) يباحصلا

 .ةقياسلا رداصملا رظنا
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 اوناك» :ةشئاع لوقكو  «ةنس نيعبرأ ""رباخن انك» :رمع نبا لوقك

 .''' «هفاتلا ءىشلا يف نوعطقي ال

000 

(٢( 

(۳) 

(٤0 

(9) 

0030 

 :«نولعفي اوناك» : [يباحصلا] لاق نإف

 . "هل "”[ظفللا لوانتل] ؛عامجإلل ًالقن نوكي :باطخلا وبأ لاقف

 ام ضعب ىلع ةعرازملا :يهو ةَرباَخملا هنمو ؛ریبخ انأف ةعارزلل اهتققش :ضرألا تربخ

 .ضرألا نم جرخ
 ۱ ۱ )١١١/١(. رينملا حابصملا :رظنا

 ىتح اساب رباب ىرن ال انك» :لوقي رمع نبا تعمس لاق ورمع نع ملسم هجرخأ
 .هنع یھت ب هللا ين نأ عفار معزف لّوأ ماع لأ ناك

 نم هجام نباو یبتج ا يف يئاسنلاو ةلاسرلا يف يعفاشلاو دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 الو رباخن انك» :لوقي رمع نبا تعمس لاق رانید نب ورمع نع ةئيبع نب نايفس قيرط
 .«هانكرتف هنع یھت الي هللا لوسر نأ جيدخ نب عفار معز ىتح أساب كلذب ىرن
 .«نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإ)» دما مامٴإلا دنسم وققح لاقو

 دمحأ مامإلا دنسم ؛(۷١٥۱) ثيدحلا مقر ء(۱۱۷۹/۳) ملسم حيحص :رظنا

 )۱٥۸۰۳( ثيدحلا مقر (١٠؟/75) (4587) ثيدحلا مقر (۱۹۲-۱۹۱/۸)

 يعفاشلل ةلاسرلا «يكرتلا هللادبع .د فارشإ ةیثیدح ا ةعوسوملا ناونعب ةققح ا ةعبطلا

 (۸۱۹/۲) هجام نبا ننس (۳۹۱۷) ثيدحلا مقر ء(۸/۷٤) يئاسنلا ننس :(440 ص)

 )555٠0(. ثيدحلا مقر

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع )٣۷٤/۹-٦۷۷( فنصملا يف هبيش يبأ نبا هجرخأ

 يف مزح نبا هجرخأو «هفاتلا ءيشلا يف # ينلا دهع ىلع عطقي نکی مل» :تلاق ةشئاع

 يبأ نبا قيرط نم امهالك ۳٠١( /۳) ةيارلا بصن يف يعليزلاو )701/1١( ىلحما

 .«هفاتلا ءيشلا يق 5# يتلا دهع ىلع عطقت قراسلا دي نكت مل» ظفلب ةبيش

 .لصألا يف دري ملو «عل)و بالو «أ» نم تبثملا

 .(هلوانتل) لصألا یفو «ع»و «ب» و «أ» نم تبنملا

 ينوطلا هحجرو ةدوسملا يف دج او ىلعي وبا يضاقلاو باطخ لا وبأ لوقلا اذهب لاق

 ١ .ةيفنحلا ضعب هراتخاو

1A0 



 مل ام] عيمجلا لعف ىلع لدي ال :'' '''يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو

 .عامجإلا لهأ نع "' [هلقنب حرصي
 لوبق بجو «خوسنم ربخلا اذه يباحصلا لاق اذإ» :باطخلا وبأ لاقو

 هلوق
 2 5 ۰ ےے

 . هريسفت ىلإ عوجرلا بجو ریسفتب هرسف نإو

 رصتخ حرش :؛(٢٦۲۹ ص) ةدوسلا ء(۹۹۸/۳) ةدعلا ء(۳/٣۱۸) ديهمتلا :رظنا =
 )١١١/۲(. توحرلا حتاوف ء(۹/۳٦) ريرحتلا ريسيت ء(٢٠۲۰ /؟) ةضورلا

 .(ةيعفاشلا ضعب لاقو) :((ع))و «بر»»و ارب يف )1١(

 ؛(۹۹/۲) يدمآلل ماكحإلا ء(۱۲۹/۲) ىفصتسملا ء(٢/٢٠۲) ةلدألا عطاوق :رظنا (؟)

 )١١/١(. ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش ء(١۳۸ )٤/ طیح ا رحبلا

 .(هلقني مل ام) :لصألا ينو ((ع))وء (با)و «أ» نم تبثملا (۳)

 )٤( ديهمتلا :رظنا )۳/ ۱۹۱-۱۸۹(.
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 اضن

 “"بيذكتلا وأ قیدصتلا هيلإ قرطتي يذلا :وه ربخلا دحو

 .«داحآ »و «رتاوت» :''' [نامسق] وهو

 .رخآ ليلد هيلع لدي مل نإو «هقیدصت بجیو ”ملعلا ديفي :“'رتاوتم اف

 اغإ هاوس امو «رتاوتملا الإ هدرجمب هقدص ملعي ام رابخألا يف سيلو]

 0 رخآ ليلدب هقدص مع 1

(١) 

(4) 

(0 

 ۳٤۷(« /۱) رظانلا ةضور ء(٦١ )١/ ديهمتلا ء(۸۳۹/۴۳) ةدعلا :يف ربخلا فيرعت رظنا

 حرش ريبحتلا ء(۹/۲٥٥) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(1۷/۲) ةضورلا رصتخم حرش

 ۲۸۹-۲۹٤(. /۲) رينملا بكوكلا حرش «(۱۷۰۲-۱۹۹۹ )٤/ ریرحتلا

 .لصألا يف دری ملو «عا)و (با)و ءار) نم تبثملا

 قعباتل ا :ةرتاوملاو ءتارتفو تاوجف اهنيبو ءايشألا عباتت وه :ليقو «عباتتلا :ةغل رتاوتلا

 .ةلصاومو ةكرادم يهف الإو ةرتف اهنيب تعقو اذإ الإ ءايشألا نيب ةرتاوملا نوكت الو

 )٥/ ۲۷٢(. برعلا ناسل رظنا

 عنتمي عمج ريخ» :لیقو .هسفنب ملعلل ديفم ةعامج ربخ هنأب يوادرملاو حلفم نبا هفرع

 .(سوسح ىلإ يهتني نأ ىلإ مهلثم عمج ربخ نع وأ سوسحم نع بذكلا ىلع مهؤطاوت
 )٤/ 11/6٠-19/61(. ريرحتلا حرش ريبحتلا ٦۷٤(( /۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ :رظنا

 .ملعلا لهأ ةفاكو نيملسملا ةمئأ لوق وهو

 حرش ريبحتلا ء۳٣۲۳ ص ةدوسملا )٤/ ۳۲٦((: حضاولا ء(۸۱/۳) ةدعلا :رظنا

 .(7777/5) رينملا بكوكلا حرش ء(۱٥۱۷ )٤/ ريرحتلا

 .لصألا يف دري مو ا(ع))و «ب»و «أ» نم تبنملا
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 .ساوح ا يف ملعلا اورصح مهنإف ؛'''ةینمسلل ًافالخ

 .«دحاولا نم لقأ فلألا نوک ةلاحتساب» انملعل ؛لطاب وهو

 وو 1 وجوب ںی م دوجو»و «دادغبو ةكم دوج »و «نيدضلا عامتجا ةلاحتسا»و

 .«ةعبرألا ةمئألا دوجو)) لب «ءايبنألا

 ."'هكانفلاخ امل :ًايرورض ناك ول :ليق ناف

 ."'دانع مكتفلاخ :انلق

 مهدئاقع نم يدادغبلا ركذو «تانموس» همسا ًامنص اودبع دن ا نم موق :ةينمسلا )١(

 نأ اومعزو :لالدتسالاو رظنلا لاطبإب اولاقو :توملا دعب ثعبلاو داعملا راكنإ :ةلطابلا

 خسانتب مهتم قيرف لاقو «خسانتلاب اولاقو :سمح ا ساوحلا ةهج نم الإ مولعم ال

 بلكلا حورو «بلك ىلإ ناسنإلا حور لقتنت نأ اوزاجأو ةفلتخملا روصلا يف حاورألا

 .ناسنإ ىلإ
 ملعي ال يذلا خسانتلا يف ةينمسلا یوعد ءايشألا بجعأ نم» :يدادغبلا لاقو

 .«ساوتلا ةهج نم الإ مولعم ال هنإ :مهوق عم ساوحلاب
 .(۱۱۴۳/۲) تومحرلا حتارف ء(۲۷۰-۲۷۱ ص) قرفلا نيب قرفلا :رظنا

 نم يرورضلا ملعلا لوصح يف ًاعيمج انكرتشال «يرورضلا ملعلا رتاوتلا دافآ ول يأ )٢(

 مل املف ةقفاوملا ىلإ انل ملعلا لوصح رارطضال هيف مكانفلاخ الو رتاوتلا ةهج

 .ملعلا ديفي ال هنأ ىلع لد ؛يرتاوتلا ملعلا يف مككراشن

 .(057/5؟) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 وأ مكلوقع يف بارطضا وأ مكنم دانع امإ ؛ملعلا رتاوتلا ةدافإ يف انل مكتفلاخ يأ (۳)

 .هساوح وأ هجازمو هلقع بارطضال تايسحلا يف فلاخي نمک مكعابط

 .قباسلا ردصملا :رظنا
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 ٠۰ ةفلاخمل ''تاسوسح ا كرت انمزل مكتفاخمل انملع انكرت ول / مث 0

 ۔'''ةیئاطسفوُلا 7

 تاسوسح ا ةدافإ راكنإ مکمزل ءانل مكتفلاخمب ملعلا رتاوتلا ةدافإ راكنإ انمزل نإ يأ )١(

 .مكل ةيئاطسفوسلا ةفلاخمب ملعلا

 .قباسلا ردصملا :رظنا

 يف طسفس :لاقي مهنايذهل ليقو «لهاجت ىنعمب طسفس نأل ؛مهلهاجتل كلذب اومس )٢(

 .همالك يف ىذه اذإ مالكلا

 :قرف ثالث مهو

 نم ءيش توبث فرعن ال :نولوقي مهو يردأاللا ىلإ ةبسن ةيردأاللا :ىلوألا ةقرفلا

 .كلذ يف نوفتوتم نحن لب :ءافتنا الو تادوجوملا

 ال هنأب مزجن نحن :اولاقف اودناع مهنأل دانعلا ىلإ ةبسن ةيدانعلا ىمست :ةيناثلا ةقرفلا

 بهذم لك يف حدقلاو ضعبب اهضعب بهاذلا برض مهتدمعو .ًالصأ دوجوم
 .هلهأ ريغ نم هيلع ةهجتملا تالاكشإلاب

 ةعبات ءايشألا ماكحأ نولوقي مهنأل ءدنع ظفل ىلإ ةبسن ةيدنعلا ىمست :ةثلاثلا ةقرفلا

 .هداقتعا يفو هدنع وه امك ةقيقحلا يف وهف ًائیش دقتعا نم لكف ءاهيف سانلا تاداقتعال

 .(۸/۱) لحنلاو للملا يف لصفلا ,(97/9/-95 /7) قباسلا ردصملا :رظنا
۹ 



 لصف

 .يرورض رتاوتلاب لصاحلا ملعلا :”يضاقلا لاق

 .«ةكم دوجوب ملعلا» ك هيلإ نيرطضم انسفنأ دجن اننإف ؛حيحص وهو

 ماظتناب الإ ملعلا ديفي ال هنأل ؛” '''يرظن وه :"”باطخلا وبآ لاقو

 )١( ةدعلا :رظنا )۳/ ۸٤۷(.

 .ءاملعلا رثكأو ةلبانحلا بهذم وهو (؟)

 ء(۷۹/۲) ةضورلا رصتخ حرش )76٠/1(: رظانلا ةضور ء(٤/٣۲۳) حضاولا :رظنا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا :(475/1) حلفم نبال هقفلا لوصأ ؛(٣٢۲۳ ص) ةدوسملا

 ةلدآلا عطاوق ء(۲۹۳ص) ةرصبتلا ء(٢/٦۳۲) ریئ ا بكوكلا حرش ء(۱۷۷۱/٤)

 )۲۸١/۲( ینیوجلل صيخلتلا )۱١١/۲( ناهرب نبال لوصولا ء(۸/۲٤۲)

 «(0۳/۲) بجاح ا نبا رصتخ ىلع دضعلا حرش :((۱۸/۲) يدمآلل ماكحإلا

 رارسألا فشك ؛(٣٥۳ ص) ينارقلل لوصفلا حيقنت حرش .(٠40/؟) عماسملا فينشت

 )١١5/1(. تومحرلا حتاوف ء(۳۲ /۳) ریرحتلا ريسيت )۲/ ۳٦٣(

 ۲۲-۲٤(. /۳) ديهمتلا :رظنا (۳)

 .(يرظنو) :«ع»و «أ» يف )٤(

 نم قاقدلاو ةلزتعملا نم يرصبلا نيسحلا وبأو ىنيوجلاو یخلبلا لوقلا اذه راتخاو )٥(

 1 ۱ .ةيعفاشلا

 .ةقباسلا رداصملاو (۵۷۹/۱) ناهربلا ؛.(567 /7) دمتعملا :رظنا

 ۔(۲۳-٢) ماكحإلا يف يدمآلا ہراتخاو فقوتلا :ثلاثلا لوقلا
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 .بذكلا ىلع

 .ةعقاولا نع رابخإلا ىلع اوقفتا دق مهنأ :ةيناثلاو

 .نيتمدقملا ىلع قدصلاب ملعلا ینبنیف



 ب ۰

 لصف

 امو ةعقاو لك يف هديفي :ةعقاو يف ملعلا لّصح ام نأ ىلإ "موق بهذ

 اغإ اذهو] '"عامسلا يف هكراشي صخش لكل هلّصحي :صخشل هلّصح

 .نئارقلا نع ربخلا درجت اذإ '"”[حصي

 مرقتف ءصاخشألاو عئاقولا هب فلتخت نأ زاج :نئارق هب تنرتقا نإف

 «ناسنإل هّبح انريغ نم فرعن ذإ ؛نيربخملا ددعلا ضعب ماقم نئارقلا

 نكل «ةيعطق / تسيل اھداحآ نئارقب :ەلجخو ءهنم هفوخو «هايإ هضغبو

(١) 

("۲) 
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 ركب وبأ لوقلا اذه راتخاو ؛طورش نودب قالطإلاب لوق وهو لوألا لوقلا اذه

 .يرصبلا نيسحلا وبأو ينالقابلا

 :(۲۹/۲) يدمآلل ماكحإلا )١1١/7(. ىفصتسملا ؛.(051-5/١054) دمتعملا :رظنا

 .(1814/1) رصتخلا نايب
 .لصألا يف دري ملو «ع»»و «ب»)و «أ» نم تبلا

 ماكحإلا يف يدمآلاو )١47/7(« ىفصتسملا يف يلازغلا هراتخاو يناثلا لوقلا وه اذه

 .(”017 )١/ رظانلا ةضور يف ةمادق نباو (۹۲)

 اهريغ يف هريغل ملعلل ديفم ةعقاو يف صخشل ملعلا دافآ ددع لك ثلاثلا لرقلا

 لوقو اهريغ نود ةعقاولا كلت يف هئاكذ طرفب صخشلا زاتمي دق ذإ لطاب هقالطإو

 نبا ہراتخاو ةداع ديعب وهو هجو لك نم ايواست نإ حيحص نسحلا يبأو يئالقابلا
 .لبجلا يضاق نباو دضعلاو يناهفصألاو بجاحلا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ((00/9) دضعلا حرش )197/١1(: -رصتخملا نايب :رظنا

 ۔(۱۷۹۵ )٤/

۹۲ 



 لصحي نأ ىلإ هدكؤي ثلاثلاو يناثلا مث «فيعض داقتعا ىلإ اهب سفنلا لْیَممَب

 .امهعامتجاب ملعلا |
 دهاشن مل نإو .عاضترالاب يبصلا فوج ىلإ نبللا لوصو ملعن امکو ےہ

 .نبللا
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 لصف

 '” :طورش ةثالث '''[رتاوتمللو]
)۳( 

 ربخأ ولف ؛سوسحم ىلإ دنتسم يرورض ملع نع ٠ اوربخي نأ :لوألا
 .مھربخب ملعلا لصح مل :«ءايبنألا قدص» وأ «مّلاعلا ثدح» ب ریفغلا محلا

 لامك ينو .ةفصلا هذه يف هطسوو ربخ ا افرط يوتسي نأ :يناثلا

 .هيف طورشلا نم دبالف لقتسم رصع لك ربخ نأل ؛ددعلا

 :'” [هيف فلتخاو] “رتاوتلا ددع يف :ثلاثلا

 .''نینئاب لصحي :ليقف

 ۔(رتاوتلل) :لصألا ينو ((ع))و ((بالو «أ» نم تبثملا )١(

 )٢( رظانلا ةضور ء(۲۸/۳) ديهمتلا ء(۸۵۲/۳) ةدعلا :يف رتاوتلا طورش رظنا )١/ ۳٥٣(
 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٢۲۳ ص) ةدوسملا ء(۸۷/۲) ةضورلا رصتخ حرش

 )٢/ ٥۸۰(ء ريرحتلا حرش ريبحتلا )٤/۱۷۷۷(( ريثملا بكركلا حرش )۲/ 08147
 ص) لوصفلا حيقنت حرش ء(٤/۲۳۱) طیح ا رحبلا «(79/7) يدمآلل ماكحإلا ۳۰۳(

 ریرحتلا ريسيت )۳/ 4 ”0.
 .(ربخ نوكي نأ) :«بد» يف (۳)

 .(هب لصحي يذلا ددعلا یئ) :«عا>و «ب»و «أ» يف )٤(

 .لصألا يف دری ملو «ع»و «ب» و «أ» نم تبثلا )٥(

 )٦( انيبنل نيدهاشملا ةباحصلاك هنع ربخملل ةدهاشملا ةقبطلا :امه نافرطلاف # .
 .نيريخملا تاقبط نم امهنيب ناك ام ةطساولاو .هدوجوب انل ةربخملا ةقبطلاو

 ةضورلا رصتخم حرش رظنا )۸۸/۲(.
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 دافأ ول هنأل ملعلا ديفي ال مهربخ .نآب ركب وبأ يضاقلا مزجو ىنزلا يف ةنّيب مهنأل

 .ىنزلاب ةداهشلا يف ةيكزتلا ىلإ اوجاتحا ام ملعلا

 .هلامتحال

 .قباسلا ردصملا رظنا

 كني نگ نإ قل :ىلاعت لاق لاتقلا يف نيرباصلا ددع يف ددعلا اذه ىلاعت هللا ركذل

 نم ليذه يبأ نع لوقلا اذه لقنو ١[. :لافنألا] ( نياي أوُبلغَي َنوُررَص َنوُرْشِع

 .ةلزتعملا

 .(۱۷۸۹/6) ریرحتلا حرش ريبحتلا ء(۲۳۳ /4) طیح ا رحبلا رظنا

 ُدَمْوَق ئَسوُم َراَثْخَآَو  :ىلاعت ہللا لاق مالسلا هيلع یسوم مهراتخا يذلا ددعلا مهنأل

 .[156 :فارعألا] 6 اَنِتَّقِيِمْل الجر نيس

 .(۲۳۹ /۲) ةلدألا عطارق رظنا

 داحآلا رابخأب صتخاف داحآلا عمج اهنود ام نأل «يرخطصإلل بسنو ةرشع :ليقف

 .ةرثكلا عمج داز امف ةرشعلاو

 :ىلاعت لاق .ليئارسإ يبل ءابقنلا ددع مهنأل رشع انثا ربخلا هب رفاوتي ام لقأ :ليقو

 .[15 :ةدئاما] © ابيِقَن َرَشَع ىنا مهم اتَثَعبَو )

 = .ةعمجلا باصن ددع مهنأل نيعبرأ نم لقاب رتاوت ال :ليقو
140 



 ."”روصحم ددع هل سيل هنأ :حيحصلاو

 :ثلاثلاو يناثلاو :نظلا كرحب :لوألا لوق نکل «هتفرعم ىلإ ليبس الو

 ۔'''ایرورض ريصي ىتح ديازتي لازي الو :ہدکؤی

 /۸ضم۱

 .هيلع ليلد ال مكحت :دادعألاب نوصصخملا هيلإ بهذ امو

 لقا نوملعت ال متنأو / رتاوتلاب ملعلا لوصح نوملعت فيك :لیق نإف

 ؟هددع

 .ردب موي 5# هللا لوسر باحصأ ددع رشع ةثالثو ةئامئالث نم لقأب رتاوت ال :ليقو

 .موق نع نیدلا يقت خيشلا هاكح ةئامسخ :ليقو

 فلا وأ ةئامعبراو فلأ وأ ةئامسخو فلأ مهو ناوضرلا ةعيب لهأ دعب لصحي :ليقو

 .ةئامعبسو
 )۲٥/٢( يدمآلل ماكحإلا ء(۲۳۹/۲) ةلدألا عطاوق :يف رتاوت ا ددع يف لاوقألا رظنا

 ريبحتلا ء((۸۱/۲-۸۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء((۸۹/۲) ةضورلا رصتخ حرش

 عماسملا فینشت :(577/5-577) طیح ا رحبلا ء((۱۷۹۳-(٤/٦۱۷۸) ريرحتلا حرش

 نع باقنلا عفر ۳١۱-٠۲" ص) ينارقلل لوصفلا حيقنت حرش )۹٣۸-۹۷/۲(

 ۳٤٣(. /۳) ريرحتلا ريسيت ء(٢/٦٦۲) رارسألا فشك ؛(٥/۳۸) باهشلا حيقنت

 .ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا نم ءاملعلا نم نیققح ا لوق وهو )١(

 ريبحتلا To} ص) ةدوسملا 00726 رظانلا ةضور Too)» /) حضاولا :رظنا

 .(۳۳۳ /۲) رينملا بکوکلا حرش ء((۱۷۸۲ /5) ريرحتلا حرش

 يصلا لقعو تابنلا ديازتك جيردتلا ىلع ًاديازت نيريخملا ةدايزب دیازتب نظلا نأ يآ )٢(

 ثلاثلاو يناثلاب ديزي مث رب لواب كرحتي نظلا كلذكف حبصلا ءوضو هندب ومنو

 كردن نأ اننكمأو سماخلا رابخإب ًالثم ملعلا لصح رلف .ملعلا لصحي ىتح ارج ملهو

 .ملعلا تدافأ دق ةسمخللا هذه نأ انملع كلذ

 .(۹۲/۲) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا
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 رادقم لقأ ملعن الو «ورم ءاملا»و ((عبشم زبخل ا)) نأ ملعن امك :انلق

 ىلع ددعلا لامكب ال ددعلا لامك ىلع ملعلا لوصحم لدتسيف
 .ملعلا لوصح

 "الودع الو نيملسم ''”اونوكي نأ :رتاوتلا طرش نم سیلو

 ىلإ مهربخ ءاضفإ نأل ؛''رلپ مھیوح الو ددع مهرصخ ال نأ الو

 .هيلع مهؤطاوتو بذكلا ىلع مهعامتجا روصتي ال ثيح نم ملعلا

 ( ےن

(۳) 

(4) 

 .هتفرعمو هلقن ىلإ جاتحي ام نامتك '''مھیلع زوجي الو

 .''''*'ةیمامالا كلذ ركنأو

 .(نوربخملا نوكي نأ رتاوتلا طرش نم سیل :لصف) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .ه۳۳٤ ةنس ىفوتملا ةيعفاشلا نم نادبع نب هللادبع طرشلا اذه طرتشا

 ء(4/۲٤4) عماسملا فينشت ء(٤/٥۲۳) طیح ا رحبلا :یف هل لوقلا اذه ةبسن رظنا

 )۱۷۹۲/٤(. ريرحتلا حرش ريبحتلا

 طرشلا اذه طرتشا نمو ءاھقفلا نم فئاوطل ([۸۵/۲) هلوصأ يف حلفم نبأ هبسن

 ۳٦٣(. /۲) رارسألا فشك يف امك يودزبلا

 .(رتاوتلا لهأ ىلع زوجي الو :لصف) :«عا>و «ب»و «أ» يف

 اوريخأ ول عماجلا لهأو «جحلا نع مهتدص ةعقاوب اوربخا اذإ جيجحلا نأل لطاب اذهو

 ًالضف ملعلل ًاديفم مهرابخإ ناكل ربنملا نع بيطخلا وأ ةرانملا نم نذؤملا طوقس نع
 .دلب لهأ نع
 ١١١(. /۲) رینلا بكوكلا حرش ؛(٣٦۳ /۱) رظانلا ةضور رظنا

 ارهاظ اصن # ینلا دعب ك يلع ةمامإب نولئاقلا مهو ةضفارلا نم ةقرف ةيمامإلا

 = «نيسحلاف نسح ا هنبا هدعب نمو نيعلاب هيلإ ةراشإ لب ضيرعت ريغ نم ًاقداص ًانيقيو
۹۷ 



 ام فالخب هنع رابخإلا یرجم يرجي كلذ نامتک نأل ؛حيحصب سيلو
 (١)

 رش 8 هب

 ."'دهملا يف ىسيع مالک لقن ىراصنلا كرت دق :ليق نإف

 . "هل مهعابتاو هروهظ لبق ناك هنأل :انلق

 ىلع نيسحلا نب يلعو نيسحلاو نسحلا دعب ةمئألا نييعت يف اوتبثي ملو نیسحلا نب يلعف =
 ىلإ ةيمامإلا تقرتفاو «ىرخألا قرفلا تافالتخا نم رثكأ مهتافالتخا لب دحاو يار

 نم اورٹکا مهنأل مامإلا ىلإ ةبسن مسالا اذهب ةيمامإلا تيمسو «ةقرف رشع سمخ
 .هلوح مهميلاعت نم ًاريثك اوزكرو هب مامتهالا

 ةعيشلا هقف «(77 ص) قرفلا نيب قرفلا ء(۲۱۸/۱) يناتسرهشلل لحنلاو للملا :رظنا

 )١١/١-١١(. سولاسلا يلع .د فيلات ةيمامإلا

 .يلع ةمامإ ىلع صنلا اومتك مهترثك عم مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ نودقتعي ةيمامإلاو
 مويلاو هللاب نمؤي ملسم هدقتعي ال اذهو» :مهوق نالطب هنايب يف راجنلا نبا لوقي

 يلع اهقحتسي ةمامإلا نأ نوملعي مهنع هللا يضر نيذلا نورقلا ريخ نوكي نأ رخآلا

 هيف باتري ال يذلا لاح ا لحما نم اذهو «هريغ نولويو مهنيب اميف كلذ نومتكيو چہ

 .«ةضفارلا تهب نم اذه نكلو «ملسم

 ۳٣۳۸-۳۳۹(. /۲) رينملا بكوكلا حرش :رظنا

 .لاح وهو بذکلا ىلع مهؤطاوتك هلقن ىلإ ةجاح ا عم عقاولا نامتك نأ يأ )١(

 1١٠١-1١1(. /۲) ةضورلا رصتخ حرش رظنا

 .هلقن ىلإ جاتحي ام رتاوتلا لهأ نامتك زاوج ىلع ةیمامإلا ةهبش هذه (؟)

 .قباسلا ردصملا :رظنا

 .هتوبن لبق ناك دهملا يت همالك نأ هانعمو مهتهبش نع باوج اذه (۳)

 مل دهملا يف حيسملا مالك يرضاح نأ لقن دق هنأ :وهو رخآ باوجب يفوطلا باجاو
 .مهربخب ملعلا لصحي ثيحي نیربثک اونوكي
 .قباسلا ردصملا :رظنا
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 .“انباحصأ نم نیرخاتل او نيرشكألا ٠

 '''[داحآلا رابخأ :يناثلا مسقلا ]

 ."رتاوتلا ادع ام '''یيھف داحآلا امأو

 لوق وهو «“دحاولا ربخب ملعلا لصحي ال :دمحأ انمامإ نع يور

 .هعمسن ريخ لك قدصن ال نأ ةرورض ملعن انأل

 .لصألا يف دری مو «ع»و «ب»و «أ» نم تبنملا

 .(وهو) :«عالو «با>و «أ» يف

 ناك نأب :يأ .«اهضعب وأ رتاوتلا طورش مدع ام» هنأب دحاولا ربخ يفوطلا فرع

 ةعامج وأ ًادحاو هنوكل ةداع هيلع بذكلا زوجي نم ةياور وأ سوسحم ريغ نع ًارابخإ
 يف نکل ًةداع بذكلا مهنم ليحتسي نم اوناک وأ ةداع بذكلا ىلع مهؤطاوت عنتم ال

 .ضعب نود هتاقبط ضعب

 )1١7/5(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
 ربخب ملعلا لوصح يف دمحأ انمامإ نع ةياورلا تفلتخاو) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .(هب لصحي ال هنأ يورف .دحاولا

 هراتخاو نظلا ديفي امنإو ملعلا ديفي ال دحاولا ربخ نأ وهو لوألا لوقلا وه اذه
 نبا هبسنو يلازغلاو يتيوجلاو ينالقابلاو ليقع نباو باطخلا وبأو ىلعي وبأ يضاقلا

 .روهمجلل يشكرزلا هبسنو نيملكتملاو ءاهقفلا روهمجل يناعمسلا
 هقفلا لوصأ )٤/ ٠٠١(« حضاولا :078/5) ديهمتلا ء(۸۹۸/۳-۹۰۱) ةدعلا :رظنا
 ٥٦٦( 099 /1) ناهربلا )۱۸۰۸/٤( ريرحتل حرش ريبحتلا «( 141 /۲) حلفم نبال
 ماكحإ ء(۹۲۰ /؟) عماسملا فينشت ء(۱۷۹/۲) ىفصتسملا ء۲۸۲) ةلدألا عطاوق
 .(۴۳۲۱/۱) يسخرسلا لوصأ ء۹ ص) يجابلل لوصفلا
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 امھئاوتسال ؛هب ةرتاوتملا / رابخألاو نآرقلا خسن زاجل :ملعلا دافآ ولو ب

 .ملعلا ةدافإ ف

 .دحاولا دهاشلاب مكحلا بجولو

 .رتاوتملاك .قسافلاو لدعلا كلذ يف ىوتسالو

 ۔'''ءاھب ملعلا عطقي» :- '''ۃیؤرلا رابخا يف - لاق هنأ دمحأ نع يورو

 تاور ترثك امم اههبشأ امو ةيؤرلا رابخأ يف نوكي نأ "'لمتحيف

 .هلقان قدص ىلع نئارقلا تّلدو «لوبقلاب ةمألا هتقلتو

(00) 

 (ہ)
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 ۔“''رتاوتلا نم :- نذإ - نوكيف
 ("'ةعامج لوق وهو :ملعلل ديفم هدنع دحاولا ربخ ” [نوكي] نأ لمتحيو

 .(ةيؤرلا رابخأ يف هنع يورو) :«عا)و ((با)و «أ» يف

 .«قح اهنأ ملعنو اهب نمؤن» :ةيؤرلا ثيداحأ يف لبنح ةياور يف لاق

 .(۷۸ /۳) ديهمتلا 4٠٠(. /۳) ةدعلا :رظنا

 .(لمتحي اذهو) :«ع»و (با)و «أ» يف

 ال لالدتسالا قيرط نم ملعلا بجوي هنأ :وهو رخآ ًالامتحا ىلعي وبأ يضاقلا ركذو

 .هجوأ ةعبرأ نم ملعلا بجوي لالدتسالا نأ ركذو ةرورضلا ةهج نم

 .(؟١51 ص) ةدوسملا ء(۹۰۰ /۳) ةدعلا :رظنا

 .لصألا يف دري مو «عالو «با»»و «أ» نم تبثملا

 ىسوم يبأ نبال يرادرملا هبسنو ةلبانحلا نم ةعامج ىلإ (۹۰۰ /۳) ةدعلا يف يضاقلا هبسن

 .يعفاشلا يسیبارکلاو يكلاما دادنم زيوخ نباو رظنلا لهأ ضعبو رثألا لهأ نم ريثكو

 رحبلا ء(٣۳۲۳ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ ء(۱۸۱۰ )٤/ ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

 .(557/4) طبح ا



 ."”رهاظلا لهأو '''ثیدحلا باحصأ نم

 اميف دحاولا ربخب ملعلا لوصحب دمحأ لوقي امنإ ءاملعلا ضعب لاقو]

 قرط نم لقنو «مهقافتاو «مهتلادع ىلع قافتالا لصح نيذلا ةمئألا هلقن _"

 '؟”[رکنم مهنم هركني لو لوبقلاب ةمألا هتقلتو ةيواستم

 ام ؛ملعلا دافأ امنإ هنألف :«هعمسن ريخ لك قدصن ال انإ» :مهوقو

 .قسافلاو لدعلا رخ فلتخا كلذلف ؛'”نئارقلا نم هب نرتقا

(٦۱) 

 دوا

)€( 

 .ملعلا بجوي هنأ ىلإ ثيدحلا لهأ نم ةفئاط تبهذو :يوونلا لاق

 داحآلا نأ ىلإ نيثدحملا ضعب بهذو .نطابلا نود رهاظلا ملعلا بجوي مهضعب لاقو

 .داحآلا نم اهريغ نود ملعلا ديفت ملسم حيحص وأ يراخبلا حيحص يف يتلا

 .(11/1-178) يوونلا حرشب ملسم حيحص :رظنا

 نب نيسحلاو ناميلس وبأ لاق :دمحم وبأ لاق» (۱۰۷/۱) ماكحإلا يف مزح نبا لاق

 لوسر ىلإ هلثم نع لدعلا دحاولا ربخ نإ :يبساحلا دسأ نب ثراحلاو يسيباركلا يلع

 .«لوقن اذهبو ًاعم لمعلاو ملغلا بجوي 4 ہللا

 ۱ .لصألا يف دري ملو «ع»و ((با»و «أ» نم تبثملا

 راتخا دقو .نئارقلا هب تنرتقا اذإ ملعلا دیفی دحاولا ربخ نأ :وهو ثلاثلا لوقلا اذه

 يدمآلاو ياودرم او ةيميت نبا مالسإلا خبشو ینوطلاو نادمح نباو ةمادق نبا لوقلا اذه

 .يراشوشلاو ينارقلاو بجاحلا نباو يواضيبلاو يزارلا نيدلا رخفو ينيوجلاو
 نم مهنيدو مهتلادع ىلع قفتملا ةمثآلا داحآ هلقن اذإ دحاولا ربخ نأ :عبارلا لوقلا

 يرادرملا هبسنو باطخلا وبأ هراتخا .ملعلا ديفيف لوبقلاب يقلتو ةيواستم قرط

 .ةلبانحلا نم نيققحمللو ينوغازلا نباو ىلعي يبأ يضاقلل
 وأ هل ًاقيدصت لوبقلاب ةمئألا هاقلت يذلا ربخلا» :ىواتفلا عومجم يف مالسإلا خيش لاقو

 نم نکل رثاوتلا ینعم يف اذهو فلسلاو فلخ ا ريهامج دنع ملعلا دیقی هبجومب المع

 =  ربخو روهشمو رتاوتم ىلإ ربح ا نومسقيو «ضيفتسملاو روهشملا هيمسي نم سانلا
۱ 



 ۔'قدصلا ةنظم ىه ىتلا ةنّيبلاب

(١) 

 ملعلا لهأ اهاقلت ةنقتم ةمولعم نيحيحصلا نوتم رثكأف كلذك ناک اذإو دحاو

 .قيدصتلاو لوبقلاب ثيدحلاب
 رصتخ حرش ؛((٣٦۳ )١/ رظانلا ةضور ء(۸۳/۳) ديهمتلا ء(۸۹۸/۳) ةدعلا :رظنا

 ةدوسملا ء([۸/۱۸) ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم ء(۱۰۸/۲) ةضورلا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ٤۹٠-٤۹٤4( /۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۸٤۲-٢٢٤ ص)

 ء(۲/٤١۳) عمللا حرش ؛(۸/۱٣۳) ری ا بكوكلا حرش ء(٣۱۸۱۔۱۸۱۲/٤)

 (۳۲/۱) يدمآلل ماكحإلا ء(٥/٤/٤١٥) لوصح ا ء(٦٦٦ )٦۹۹/۱: ناهرلا

 نبا رصتخم ء((۹۲۰/۲) عماسملا فينشت ؛ء(٥٥۵ /۲) جاهنملا ىلع يناهفصألا حرش

 حيشنت نع باقنلا عفر ٣۳۵٣ص ینارقلل لوصفلا حیقتت حرش 61/۲ بجاح ا

 لالدتسالا نم نیملکت لا فقوم ء(۱۲۳ /۲) توحرلا حتاوف ء(٥/٦٦) باهشلا

 ۱٦١۶-۱۸۹(. /۱) نصغلا ناميلس روتكدلل ةنسلاو باتكلا صوصنب

 :نیتلاسم يف هتدئاف رهظتو يونعم ةلأسملا هذه يف فالخلا نأ يوادرم او يشكرزلا ركذ

 .الف الإو رفك عطقلا ديفي انلق نإ ؟دحاولا ربخب تبث ام دحاج رفكي له هنأ :امهادحإ

 هريفكت مدع يرادرملا حجرو .نيهجو ہریفکت يف نأ ةلبانحلا نم دماح نبا ىكح دقو

 .هركنم رفكي نأ هتوبثب عطقلا نم مزلي ال ذإ

 نمر «هلبق ملعلا ديفي لاق نمف ؟تانايدلا لوصأ يف دحاولا ربخ لبقي له هنأ :ةيناثلا

 .عنتمم عطق لحم وه اميف نظلاب لمعلا ذإ هدرجمب تبثي مل ديفي ال لاق
 بكوكلا حرش )۱۸۱۹/٤(« ريرحتلا حرش ريبحتلا )٢٦٦/٤١( طیح ا رحبلا :رظنا

 ۳٣٣(. /۲) رينملا



 لصف

 ابذک هنوك لامتحال ؛'''القع دحاولا ربخب دبعتلا زاوج موق ركنأو

 .لهجلا ىلع مادقإو «كشلاب لمع هب لمعلاف -

 ءايتفلاب مكحلاب دبعت هنأل ؛ہنم نكمتي الف :عرشلاب رقم نم ردص نإ

 امنإو ءابتشالا دنع / داهتجالاب ةبعكلا ىلإ هجوتلاو .''ةداهشلاب لمعلاو .|
 .اهتتياعم دنع ةبعكلا ىلإ هجوتلاو رتاوتلاب ديفي امك نظلا ديفي .:

 - ىلاعت - هللا لعجي نأ يف ةلاحتسا يأ :لاقيف :ركنم نم ردص نإو

 .ًامولعم بوجولا نوكيف سج اب كردم نظلاو ؟بوجولا ةمالع نظلا ..

 بهذمو .نيملكتملا نم هتعامجو یناشاقلاک ةيرهاظلا ضعبو يئابجلا لوقلا اذه راتخا )١(

  .ًالقع دحاولا رينج لمعلاو دبعتلا زوجي هنأ روهمجلا

 رظانلا ةضور )٤/ ۳٦٣( حضارلا )۳٣/٣( ديهمتلا ((۸۵۷/۳) ةدعلا :رظنا

 نبال هقفلا لوصأ ((۲۳۷ ص) ةدوسملا (۱۱۲ /۲) ةضورلا رصتخ حرش (۳/۲)

 ۳٥۹( /۲) ریل ا بكوكلا حرش ء(٤/۱۸۲۹) ریرحتلا حرش ريبحتلا ٥٠١(« /۲) حلفم

 عماوجلا عج نتم ىلع یلح ا رش ء(۲/١٠) يدمآلل ماكحإلا )٥۷۳/۲( دمتعلا

 .(۸۱/۳) ریرحتلا ریسیت ء(۳۷۰ /۲) رارسألا فشک ۳۳ /۲)

 .«ىوتفلاب لمعلاو «ةداهشلاب مکح اب دبعت هنأل» ۳٦٦٣(: /۱) رظانلا ةضور يف 51 )٢(

YY 
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 دحاولا ربخ لوبق " [بوجو] يضتقي لقعلا :باطخلا وبأ لاقو
 :ةثالث ررمأل

 | ةردنل ؛ماكحألا تلطعت عطقلا ىلع لمعلا انرصق ول انآ :اهدحأ

 .نیقیلا كرادم ةلقو «عطاوقلا

 ءعيمجلا ةهفاشم هنكمي الو «ةفاك ةمألا ىلإ ثوعبم # ينلا نأ :يناثلا

 ."”رتاوتلاب مهغالبإ الو

 عراشلا رمأ دوجو حجرت :"”يوارلا قدص اننظ اذإ انأ :ثلاثلا

 .حجارلاب لمعلا طايتحالاو

 ليحتسي الو اقع دحاولا ربخجب دبعتلا بجي ال :نورثكألا لاقو

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»و «أ» نم تبثملا )١(

 ىفصتسملا يف يلازغلا امهركذ امنإو يناثلاو لوألا رمألا ديهمتلا يف باطخلا وبأ ركذي مل (7)

85/0 ). 

 مكحب ًاطرش نوكي نأ زوجي ربخملا قدصب ان١ :(۳۹/۳) ديهمتلا يف باطلا وبأ لاق (۳)

 هقدص انئظ ىلع بلغو قيرط ةمالسب ربخ انربخآ ول هنأ ىرت الأ هبذك نود لقعلا
 .(هكولس نسح

 بذكلا انلبق دق نوکنف رابخألا عيمج لبقن مل انأ» :(1۸/۳) ديهمتلا يف ًاضيأ لاقو

 .«هيف يوارلا قدص نظلا ىلع بلغو ؛تاقثلا هاور ام انلبق امإو

 :نيلوق ىلع ًالقع دحاولا ربخب لمعلاو دبعتلا بجي له ءاملعلا فلتخا )٤(
 هبسنو يوادرملاو ةمادق نبا لوقلا اذه راتخاو ًالقع هب لمعلا بجي ال :لوألا لوقلا

 .رثكألل
 نباو باطخلا وباو ةيافكلا يف يضاقلا ہراتخاو ًالقع هب لمعلا بجي :يناثلا لوقلا
 = .يرصبلا نیسحلا وبأو يفريصلاو لافقلاو جيرس

۲٤ 



 .ةيلصألا ةءاربلا

 هقفلا لوصأ ؛(777 ص) ةدوسملا ء(۸/۱٦۳) رظانلا ةضور «(44 /؟) ديهمتلا :رظنا =

 ؛(۱۸۹/۲) ىفصتسملا ؛(٤/١۱۸۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا ((0807/7) حلفم نبال

 رحبلا ء(٦٦٥ 00481 /۲) دمتعملا ء(۵۱/۲) يدمآلل ماكحإلا ء(۰۰۷/۱/۲٦) لوصحلا

 )۲۹/٢(. طیح ا
۲0 



(1) 

(۲) 

۳) 

(4) 

 لصف

 ."'روهمجلا لوق وهف :'''اعمس دحاولا ربخب دبعتلا '''امآف

 ۔“'رھاظلا لهأ ضعبو ٴةیردقلا رثكأل ًافالخ

 .(امأو) :(ع))و «بد»»و «أ» يف

 . .(ًاعمس هي) :((ع))ر ((با)و «أ» يف

 يضاقلا هبسنو «تاياورلا نم ددع يف هيلع صن دمحأ مامإلا نأ ىلعي وبأ يضاقلا ركذ

 ريهامجل يوادرملا هبسنو ةفينح يبأو يعفاشلا لوق وهو :نیملکتملاو ءاھقفلا ةماعل
 .ملعلا لهأ روهمجو كلام مامإلل يواشوشلا هبسنو .فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا

 رصتخ حرش ؛(۳۷۰/۱) رظانلا ةضور ء(۳/٣۳) ديهمتلا ء(۸۵۹/۳) ةدعلا :رظنا

 )٢١١/٣( حلفم نبال هقفلا لوصأ ؛((۲۳۸ ص) ةدرسملا ء(۱۱۸/۲) ةضورلا

 ىفصتسملا ء(٣٦۳ )٢/ رینلا بكوكلا حرش ء(٤۱۸۳۳/4) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 حيقنت حرش ؛(٢/١) يدمآلل ماكحإلا ء(۲/١/۷١٥) لوصحملا ء۱۸۹۲)

 رارسألا فشك « )٥/ ٦۷-٣۹( باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(۳۱۷ ص) لوصفلا

 روتكدلل ةیلقنلا هتلدأ كلام مامإلا هقف لوصأ ء (۸۲/۳) ريرحتلا ريسيت ء(۳۷۰ /۲)

 .(۷۳۲ /۲) نالعشلا نحرلادبع

 يجابلل لوصألا ماکحا يف لوصفلا ماكحإ ء((۱۸۹/۲) ىفصتسملا :يف مهل هتبسن رظنا

 .ةقباسلا رداصملاو (۱۱۹/۲) ةضورلا رصتخ حرش ۲۳٣(: ص)

 ناميلس وبأ لاق)) :لاق (۱۰۷ /۱) ماكحإلا يف مزح نبا نکل دواد نباو يناساقلاك

 ملعلا بجوي هللا لوسر ىلإ هلثم نع لدعلا دحاولا ربخ نإ یساح او يسيباركلاو
 = .لوقن اذهبو ًاعم لمعلاو



 :ناعطاق نالیلد انل

 .هلوبق / ىلع ةباحصلا عامجإ :امهدحأ

 |صخ  :اهداحآ زتاوتی ١ نإ رضحت دت ال عئاقو ف مهتع رهتشا دقفا

(١) 

(۳۲ 

(۳) 

 يف '''ةبعش نب ةريغملاو ةملسم نب دمحم لوق قیدّصلا لوبق
)۳ 

 . «ةدحلا ثاريم»

 ماكحإ :.(084 /7) يزاريشلل عمللا حرش :يف دواد نباو يناساقلل هتبسن رظناو

 لوصأ ((۱۸۹/۲) ىفصتسملا ء(٤/۷٦۳) حضاولا ء(٣۳۳ ص) يجابلل لوصفلا

 )٥۸/۲(. دضعلا حرش عم بجاح لا نبا رصتخ ٠٠۲(« /۲) حلفم نبال هقفلا

 قثعبلا لبق دلو «يثراحلا يراصنألا يسوألا ةملس نب ةملسم نب دمحم يباحصلا وه

 ةنس ةنیدملاب يفوت :ہتاوزغ ضعب يف ةئيدملا ىلع كي يتلا هفلختسا ءاهدعب امو أردب دهش
 .نيعبسو عبس نبأ وهو ف٦

 .(۳۳ )٦/ ةباصإلا ء(۱۳۷۷ /۳) باعيتسالا :يف ةمجرت هل

 ءقدنخلا ماع ملسا :يفقثلا دوعسم نب رماع يبأ نب ةبعش نب ةريغملا يباحصلا وه

 ةماميلا دهش ةفوکلا ىلع مث ةرصبلا ىلع باطخلا نب رمع هآلوو ةيبيدحلا دهشر

 .ھ٥٠ ةنس يفوت ىتح ةفوكلا ىلع ةيواعم هلمعتسا مث دنواهنو ةيسداقلاو ماشلا حتفو
 )٦/ ۱۹۷-۲٠١(. ةباصإلا )٤/ 5144 ١(: باعيتسالا :يف ةمحرت هل

 تءاج :لاق هنأ بيؤذ نب ةصيبق نع هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ جرخأ

 ىلاعت هللا باتك يف كلام :لاقف ءاهئاريم هلأست - 2# - قيدصلا ركب ىبأ ىلإ ةدجلا

 لاسف ؛سانلا لاسا یتح يعجراف ءأئيش # هللا ين ةّئس يف كلذ تملع امو يش
 :ركب وبأ لاقف :سدسلا اهاطعأ 2 هللا لوسر ترضح :ةبعش نب ةريغملا لاقف سانلا

 اه هذفناف ةبعش نب ةريغملا لاق ام لثم لاقف ةملسم نب دمحم ماقف ؟كريغ كعم له

 = . هذ ركب وبأ

 ب۲



 ۶ نیج ا ةرغ» يف ڈی ةغبانلا نب لمح لوق رمع لوبقو

 ° «اهجوز ةيد نم ةأرملا ثيروت» يف "”كاحضلا ةياورو

(۳ 

(4) 

 يذمرتلا ننس ةدحلا ثاريم يف باب .ضئارفلا باتك ,( 175 /۲) دواد يبأ نئس :رظنا

 يئاسنلل یربکلا ننسلا قدم لا ثاريم يف ءاج ام باب «ضئارفلا باتك )/۳٦٦(
 باتك (۹۰۹/۲-۹۱۰) هجام نبا ننس «تادجلا ركذ باب :ضئارفلا باتك ء(۷۳/٤)
 .ةدجلا ثاريم باب :ضئارفلا

 :لیذھ تاقدص ىلع لت ينلا هلمعتسا «يلذهلا ةغباتلا نب كلام نب لمح يباحصلا وه

 .رمع ةفالخ ىلإ شاعو ةرصبلا لزن
 )6/۲ ةباصإلا (۳۷۲/۱) باعيتسالا :يف ةمحرت هل

 هنأ رانید نب رمع نع ینطقرادلاو هجام نباو يمرادلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا هجرخآ

 لمح ءاجف كلذ يف لكي يئلا ءاضق دشن هنأ رمع نع سابع نبا نع ربخي ًاسوواط عمس

 حطسمب ىرخألا امهادحإ تبرضف نيتآرما نیب تنك» :لاقف ةغبانلا نب كلام نبا
 .«لتقت نأو دبع ةرغب اهنينج يف 35 ينلا ىضقف < ءاهنينجو اهتلتقف

 نٹس:نیققح ا نم ةعامجو طوؤنرألا بيعش قيقحت ء(٥/٤٥4) دمحأ مامإلا دنسم :رظنا
 ننس ء(٦؛٤۷٥) ثيدحلا مقر نينجلا ةيد باب :تایدلا باتك ٦٦٠٦( /۲) دواد يبأ
 ء(۸۸۲/۲) هجام نبا ننس «نينجلا ةيد يف باب :تایدلا باتك ؛((۸٥۲ /۲) يمرادلا
 .(118-115 /۳) ینطقرادلا ننس ؛نينجلا ةيد باب تایدلا باتك
 دعي ناعجشلا نم ناك «يبالكلا يرماعلا بعك نب فوع نب نايفس نب كاحضلا وه

 يلاوم ين ًادجن لزتي ناك ؛بالك ينب ىلإ ةيرس ىلع > هللا لوسر هلمعتسا «سراف ةئام
 .هموق نم كانه ملسأ نم ىلع ًايلاو ناكو ةّيرض

 .(11/ا/ /۳) ةباصإلا ,(747 /۲) باعيتسالا :رظنا
 :لاق رمع نأ بيسملا نب ديعس نع يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا جرخأ

 يبالكلا نايفس نب كاحضلا هربخخأ ىتح ءاهجوز ةيد نم ٌةأرملا ثرت الو ءةلقاعلل ًةیدلا

 رمع عجرف ءاهجوز ةيد نم يبابتضا ميثأ ةارما ترا نأ لإ بك > هللا لوسر نأ

 .هلوق نع
 = .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو
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 لهأ ةئس مهب اونس» :سوجملا يف ,"فوع نب نمحرلادبع ةياورو
000 

 . «باتكلا

 يف اهنع هللا يضر ةشئاع ةياور ىلإ راصنألاو نورجاهملا عجرو

 0 «نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا»

0) 

(٢) 

)۳( 

 نئس «نيققحم ا نم ةعامجو طوؤنرألا بيعش قييتحت ء(٢٢/٤۷) دمحأ مامإلا دنسم :رظنا

 ننس ءاهجوز ةيد نم ثرت ةأرملا يف باب ضئارفلا باتك )١414/7(.: دواد يبأ

 ءاهجوز ةيد نم ةأرملا ثاريم يف ءاج ام باب ؛ضئارفلا باتك )٤/ ۳۷١(« يذمرتلا

 ةيد نم ةأرملا ثيروت باب ؛ضئارفلا باتك ء(۷۸-٤/۷۹) يئاسنلل یربکلا ننسلا

 .اهجوز

 دلو يشرقلا ثراحلادبع نب فرع دبع نب فوع نب نمحر لادبع ليلجلا يباحصلا وه

 ةشبحلا ىلإ رجاه «مقرألا راد 2 هللا لوسر لخدي نأ لبق ملسأو ليفلا ماع دعب

 هللا لوسر هثعبو اهلك دهاشملاو اردب دهش ةنج لاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ وهو ةنيدملاو

 .عيقبلاب نفذو ھ٣۳ ةنس يفوت .لدنجلا ةمود ىلإ

 .("ه:-845/4) ةباصإلا (۸ ٤٤ /7) باعيتسالا :يف ةمجرت هل

 نب رمع نأ هيبأ نع دمحم نب رفعج نع (۲۷۸/۱) أطوملا يف كلام مامإلا هجرخأ

 :فوع نب نمحر لادبع لاقف مهرمأ يف عنصا فيك يردأ ام لاقف سوج ا ركذ باطخلا

 .«باتكلا لهأ ةّنس مهب اوُئس» :لوقي 5 هللا لوسر تعمسل دهشأ

 قلي مل يلع نب دمحم نأل عطقنم ثيدح اذه ء(١٢/١۱۱) ديهمتلا ین ربلا دبع نبا لاق

 .فوع نب نمحر لادبع الو رمع
 سلج اذإ» 4 هللا لوسر لاق تلاق ةشئاع نع هجام نباو يذمرتلاو ملسم هجرخأ

 .«لسغلا بجو دقف ناتخلا ناتخلا سمور عبرألا اھبعش نیب

 باتك ء((۱۸۰/۱-۱۸۱) يذمرتلا ننس ء(۲۷۲۔-۲۷۱/۱) ملسم حيحص رظنا

 )٦٦۸(. ثيدحلا مقر ء(۱۹۹/۱) هجام نبا ننس ء(۱۰۸) ثیدح ا مقر ةراهطلا

۹ 



 . «ةبعكلا ىلإ لوحتلا» يف دحاولا ربخ ىلإ ءابق لهأ عوجر رهتشاو

 رمع نباو .(«فرصلا» ف "د یعس ىبأ ثیدح ىلإ سابع نبا عجرو

 . 07 «ةرباخملا» يف (*”عفار ثيدح ىلإ

(١) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

(0) 

 ذإ ءابقب حبصلا ةالص يف سانلا امنيي» :لاق رمع نبا نع ملسمو يراخبلا جرخأ

 ةبعكلا لبقتسي نأ رمأ دقو ءةليللا هيلع لزنأ دق كي هللا لوسر نإ لاقف وتآ مهءاج

 .«ةبعكلا ىلإ اورادتساف ماشلا ىلإ مههوجو تناكو اهولبقتساف

 )۹٤(٦( ثيدحلا مقر نآرقلا ریسفت باتك (۱۹۰/۳) يراخبلا حيحص :رظنا

 .(015) ثيدحلا مقر ةلبقلا ليوحت باب دجاسلا باتك (۳۷۵/۱) ملسم حيحص

 نبا عمس هنأ دعس نب فورعم نع )۲۸۲/٥( ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا جرخأ

 مهرد نع هلاسف لجر هءاج ذإ نينس عست سابع نبا مدخأ تنك لوقي ءازوجلا

 نإ :هلوح سان لاقف ابرلا همعطأ نأ ينرمأي اذه نإ :لاقو سابع نبا حاصف نيمهردب

 ديعس ؤبأ ينثدح ىتح كلذب یتفآ تنك دق سابع نبا لاقف كايتفب اذه لمعنل انك

 .«هنع مكاهنأ اناف ؛هنع ىهن لي ينا نأ رمع نباو

 نيح هلوق نع عجر هنأ سابع نبا نع يور دقو ٥٤۳( /۳) هننس يف يذمرتلا لاقو

 . ة5 ينلا نع يردخلا دیعس وبأ هثدح

 الرد :لاق چ هللا لوسر نأ - ه# - يردخلا ديعس يبأ نع ملسمو يراخبلا هجرخأ

 قرولا اوعیبت الو «ضعب ىلع اهضعب اوفشُت الو ءلثم ًالثم الإ بهذلاب بهذلا اوعیبت
 .«زجانب ًابئاغ اهنم اوعيبت الو «ضعب ىلع اهضعب اوفشت الو «لثمب ًالثم الإ قرولاب
 حيحص «ةضفلاب ةضفلا عيب باب «عويبلا باتك ء(۱۰۸/۲) يراخبلا حيحص رظنا

 .ابرلا باب ؛ةاقاسملا باتك ء(۱۲۰۸/۳) ملسم

 ءاهدعب امو أدحأ دهش يئراحلا يسوألا يراصنألا عفار نب جيدخ نب عفار وه

 .هال4 ةنس اهب يفوت نأ ىلإ ةنيدملا نطوتسا

 )٤۳١/۲(. ةباصإلا ء(۷۹٦ /۲) باعيتسالا :رظنا

 .ةعرازملا يه :ةرباخملا

 = ۲٢٢(. /1) رينملا حابصملا رظنا
۲۲۰٠٢ 



 .یصحت نأ نم رثكأ اذه يف رابخألاو

 . - ًاضيأ - هيلع نوعباتلا قفتاو

 .مهدعب فالتخالا ثدح امنإو

 .اهدرجمب ال رابخألا هذه تنراق بابسأب اوملع مهلعل :ليق نإف

 .رخآ ببس مدع لصألاو رابخألاب لمعلا نأب اوحرص دق :انلق

 :ةريثك رابخأب لمعلا اوكرت دقف :ليق نإف

 ."”نيديلا يذ ربخ / كي يتلا لبقي ملف ٠

(١) 

 ًاساب راب ىرن ال انك» :لوقي رمع نبا تعمس لاق ورمع نع ملسم مامإلا جرخأ

 .«هنع یھت ڈٹ هللا ين نأ عفار معزف لَو ٌماع ناك ىتح

 ينو © هللا لوسر دهع ىلع هعرازم يركي ناك رمع نبأ نأ عفان نع ملسم جرخأو
 ةفالخ رخآ يف هغلب ىتح ةيواعم ةفالخ نم ًاردصو نامثعو رمعو ركب ىبأ ةرامإ

 «هلاسف هعم انأو هيلع لخدف # ينلا نع يهنب اهيف ثدحي جيدخ نب عفار نأ :ةيواعم

 لئس اذإ ناكو «دعب رمع نبا اهكرتف عرازملا ءارك نع ىهني لت ہلا لوسر ناك :لاقف
 .«اهنع ىهن هلي هللا لوسر نأ جیدخ نب عفار معز» :لاق دعب اھنع

 مقر ضرألا ءارك باب عويبلا باتك (۱۱۷۹/۳-۱۱۸۰) ملسم حیحص :رظنا

 ۱ ]۱٥٤١۷[. ثیدح ا

 نم )٥٤٤/٤( ملسم حيحص يف هركذ تبث يملسلا قابرخلا ةباصإلا يف رجح نبا لاق

 .نيصح نب نارمع ثيدح
 ةياور يفو «نيديلا وذ ماقف» هلوق (18/5) ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاقو

 يفو «لوط هدي يف ناكو قابرخلا هل لاقي لجر» ةياور یو «(ميلس ينب نم لجر»

 ءاح ا رسككب ورمع نب قابرملا همسا دحاو لجر هلك اذه «نيديلا طيسب لجر» ةياور

 ىنعم وهو هيدي يف ناك لوطل نيديلا وذ هبقلو فاق ہرخآو ةدحوملا ءابلاو ةمجعملا

 - ضايع يضاقلاو يرابلا حتف يف رجح نبا ہهحجر لوقلا اذهو «نيديلا طيسب) هلوق

Y4 
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 .«ةدحلا ثاريم» يف ہدحو ةريغملا ربخ ركب وبأ الو
)١( is . : 

 : «ناذكسالا» يل ىسوم ىبأ ربح رمع الو

 «بشخ يذب يفوتو ةيواعم ةفالخ ىلإ رّمع هنأ يئالعلا ركذو .يناكوشلاو ريثألا نباو
 .نيديلا يذ ريغ قابرخلا نابح نبا لاقو
 يرونلا حرشب ملسم حيحص .؛2 50 يرابلا حتف ء(۲۷۱/۲) ةباصإلا :رظنا
 يئالعلل دئاوفلا نم نيديلا يذ ثيدح هنمضت ال دئارفلا مظن ء((۸/8٦)
 )٦٥١٤/۳(, راطوألا لين .(7-5١3148؟ص)
 هل لاقف نينا نم فرصنا هللا لوسر نأ» ةريره يبأ نع يراخبلا جرخأ
 وذ قدصا ل هللا لوسر لاقف ؟هللا لوسر اي تيسن مآ ةالصلا ترصُفأ :نیدیلا وذ
 ربك مث ؛ملس مث نييرخآ نيتنثا ىلصف ڈک ہللا لوسر لاقف .معن :سانلا لاقف ؟نيديلا
 .«لوطأ وأ ہدوجس لثم دجسف

 یلص :لوقي ةريره ابأ تعمس :لوقي نيريس نب دمحم تعمس :لاق ؛ملسم هجرخأو
 یتآ مث نیتعکر يف مّلسف رصعلا امإو رهظلا امإ يشعلا يتالص ىدحإ خي ہللا لوسر انب
 املكتي نأ اباهف رمعو ركب وبا موقلا يفو ًابضغم اهيلإ دنتساف دجسملا ةلبق يف ًاعذج
 ہللا لوسر اي :لاقف نيديلا وذ ماقف قالصلا ترصُق :اولاق «سانلا ناعرس جرخو
 ؟نیدیلا ذ لوقي ام :لاقف ألامشو أنيمي 34 ينلا رظنن ؟تيسن مآ ةالصلا ترصقا
 رّبك مث .دجس مل رّبك مث ءملسو نیتعکر ىلصف «نيتعكر الإ لص م ؛قدص :اولاق
 .«عفرو ربك مث ؛دجسو ربك مث ؛عفرف
 )407/١( ملسم حيحص )٤( ثيدحلا مقر )۲۳٦/۱( يراخبلا حیحص :رظنا
 .(۵۷۳) ثيدحلا مقر

 ءراصنألا سلاجم نم سلجم يف تنك :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ملسمو يراخبلا جرخأ
 تعجرف يل نذؤي ملف ًاثالث رمع ىلع تنذاتسا لاقف :روعذم هلاک یسوم وبأ ءاج ذإ
 اذإ : هللا لوسر لاقو «تعجرف يل نذؤي ملف ًاثالث تنذاتسا :تلق ؟كعنم ام :لاقف
 دحا مكنما .ةنيب هيلع ٌنميقتل هللاو :لاقف «عجريلف هل نذؤي ملف ثالث مكدحأ نذأتسا
 تنكف ؛موقلا رغصأ الإ كعم موقي ال هللاو بعك نب يبأ لاقف ؟ > ينلا نم هعمس
 .يراخبلا ظفل اذهو كلذ لاق لٹ ينلا نأ رمع تربخاف هعم تمقف ؛موقلا رغصأ
 ثالث ناذئتسالاو ميلستلا باب .ناذغسالا باتک )۱۳۹/٤( يراخبلا حيحص :رظنا
 .ناذعسالا باب ,بادآلا باتك ء((۳/١۹٦۱) ملسم حیحص

¥ 



 :نيهجو نم باوجلاف

 ءاهنع اوفقوت يتلا رابخألا اولبق مهنإف ؛مهيلع ةجح اذه نأ :امهدحأ
 .ًاداحآ اهنوك نع تجرخ الو رتاوتلا ةبتر غلبت اوس

1 

 :مهب ةصتخم ناعل ناك مهفقوت :يناثلاو

 ذخؤي ال مكحلا اذه نأ مهملعيل ؛نیدیلا يذ ربخ يف كي يلا فقوتف

 .دحاولا لوقب هيف

 .رخآ لوقب راهظتسالا بلط ركب وبأو

 .هلسرو یءارمأ 0 هللا لوسر دافيإ نم رتاوت ام : يناثلا ليلدلا

 ذخأو ءءاضقلاو «ماكحألا غيلبتل ؛فارطألا ىلإ هتاعسو «هتاضقو

 .هب ىفتكي ال نمي اهغلبيل نكي و "ةلاسرلا غیلبتو «تاقدصلا ٠ ٠

 هنظ نع هب ربخي امیف يتفملا لوق لوبق ىلع عامجإلا داقعنا :ثلاث ليلد
 .ىلوأ هيف كشي ال يذلا عامسلا نع هب ربخي امف

 تبثي مل لصأ / دحاولا ربخو نظلا الإ ديفي ال سايق اذه :ليق نإف
 .نظلاب

 .هانعم يف هنأب عوطقم لب «نونظم هنأ ملسن ال :انلق

 اباو ًايلعو ًاذاعم ثعب دقف رتاوتلاب تبث اذه» ١514( ص) ربتعملا يف يشكرزلا لاق )١(

 ةشبحلاب يشاجنلاو مورلاب لقره ىلإ ثعبو «نيرحبلا ىلإ ةديبع ابأو «نميلا ىلإ یسوم
 .«داحآلا كلذ رمأ يلوي نم بلاغو ءرصمب سقوقملاو

۹۳ 

 ٣ار
* |] 



 لصف

 لي ىبلا نع هاور اذإ لبقي امنإ دحاولا ربخ نأ ىلإ ىئابجلا بهذو

 ىلإ اننامز يف ريصي نأ ىلإ نانا امهنم دحاو لك نع هيوري مث ''نانثا

 .ةداهشلا ىلع هساقو ٌكاصأ ثيدح تايئإ هعم رذعتي دح

(١) 

(۲) 

 :نيطرش دحاب الإ دحاولا ربخ لبقي ال هنأ ةلزتعملا نم يئابجلا بهذم

 .اٹنامز لصي ىتح نانثا امهنع مث نانثا 32 يتلا نع هيوري نأ امإ :لوألا

 وأ ةباحصلا ضعب لمع وأ صن نم رخآ ليلد هدضعي نکل :كلذك ىوري الأ :يناثلا

 ىلع لاد ربخب دحي الف هيوري نأ انزلا يف هلوبقل ربتعي ًاضیأ يئابجلا نع يكحو «سايق
 .هب ةداهشلا ىلع ًاسايق ةعبرأ هيوري نأ الإ انزلا دح

 )٣۳۳/۲( ةضورلا رصتخ حرش ء(۳۸۲/۱) رظانلا ةضور ء(۳/٥۷) ديهمتلا :رظنا

 (۱۸۳ ۱۸۳۳-٣ /4) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۲/٥۵۰) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 .(1//501) ناهربلا ء(٦٦٦ )٢/ ٦٦٦ دمتعملا ((757/7) رينملا بكوكلا حرش

 .(۲۹/۳) رارسألا فشك :.(454 /۲) يدمآلل ماكحإلا )۲۲٢/٢( ىفصتسملا

 - دمحم وبأ خيشلاو :لاقف كلذ ىلع يفوطلا هبت دقو ةمادق نبال ًاعبت فلؤلا اذه رکذ

 نانثا # ينلا نع هاور اذإ لبقي امنإ دحاولا ربخ نأ ىلإ يثاب لا بهذ لاق - ہللا همحر

 .ةداهشلا ىلع هساقو نانثا امهنم دحاو لك نع هيوري مث

 وأ مهنإف لصألا ىلع عرفلا ةداهش يف ءاهقفلا بهاذم نع جراخ اذه نكل :تلق

 يدهاش ىلع دهشي نأ يفكي لب ناعرف لصأ لك ىلع دهشي نأ اوطرتشي مل مهرثكأ
 طرتشي يعفاشلل لوق ينو دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأ بهذم اذه .عرف دهاش لصألا

 .انباحصأ نم ةطب نبا لوق وهو ناعرف لصأ لكل
 .(۱۳۳/۲) ینوطلل ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
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 .دحاولا ربخ لوبق ىلع لیلدلا نم انرکذ ام لطاب "وهو 2020-- (١)
 ۔'''اھیلع اهسايق حصي الف «ةريثك ءايشأ يف ةياورلا فلاخت ةداهشلاو

 .(اذهو) :«عردو ((بذو اى يف )١(

 :ةداهشلاو ةیاورلا نیب قورفلا نم ینوطلا ركذ (۴)

 نإو لجر نهعم سيل ءاسنلا اهيف لبقي ال ىتح دبعتلا اهلخد ةداهشلا نأ :لوألا

 .لاجرلا هيلع علطي ال ام وهو ةرورضلل صوصخم عضوم يف الإ «نرثك

 سانلا ماكحأ ةلمج يف اهنإف ةياورلا فالخي هل طيتحاف نّيعم ىلع ةداهشلا نأ :يناثلا :
 مظعل بذكلا ىلع اهلثم يف أرجتي ال لقاعلا ملسملاف ةيلكلا دعاوقلا اهيلع ينبنيو تک

 .هيف ةياورلا نود ةعبرأ ینزلاب ةداهشلا يق ربتعا كلذلو ءاهيف رطخ ا تیا

 ١١١(. /۲) ةضورلا رصتخ حرش رظنا 0
5 ۲ 



 لصف

 :''طورش ةعبرأ هتياور لوبقملا يوارلا يف ربتعيو

 .«طبضلا»و «ةلادعلا»و ° «فيلكتلا»و «(مالسإلا»

 .””نيدلا يف مهتم رفاکلا نإف ؛''ہرابتعا يف فالخ الف :مالسإلا امأ

 نأ يغبنيف ةيصعملا نم عنتمم :نیدلل مظعم :لوأتملا رفاکلا :ليق نإف

 .هتياور لبقت

 رظانلا ةضور ء(۳/١۱۰) ديهمتلا ء((۳/٢۹۲) ةدعلا :يف يوارلا طورش :رظنا )١(

 لوصأ ء(۸٥۲ ء۷٦٥۲ ص) ةدوسملا )١۳١/۲(« ةضورلا رصتخ حرش ء(۳۸۳/۱) ۱

 حرش ء(۱۸۵۲-٤/۱۸۵۹) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٢/٦۵۱۵) حلفم نبال هقفلا

 ٠٠١(: /۲) يدمآلل ماكحإلا )٢/ ۲٢٢-۲۳۲( ىفصتسملا ء((۳۷۹ /۲) رينملا بكوكلا

 باقنلا عفر ء((۸٥۳ ص) لوصفلا حیقنت حرش ء(۲٦۳ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ

 رارسألا فشك ء(٤/۲۷۳) طیح ا رحبلا ء(٥/۸۳ہ) باهشلا حيقنت نع

 ۔(۳۰۰ /۱) يوارلا بيردت )٦٤/٣( ريرحتلا ریسیت )۲/ ۳۹٩(«

 .(مالسإلاو فيلكتلاو) :«ع»و «ب»و «آ» يف )٢(

 .راجنلا نباو يوادرملاو حلفم نبا عامجإلا ىكح هيلع عمجم طرشلا اذه (۳)

 حرش ريبحتلا ء(۱۸۱/۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ ؛(۳۸۳/۱) رظانلا ةضور :رظنا

 .(۳۷۸ /۲) رينملا بكوكلا حرش ء((۲٥۱۸ /5) ريرحتلا

 .ءا ا ةراهطو ءةلبقلا ةهج نع رابخإلاو ةياورلاك نيد ربخ يف نمتؤي الف )٤(
 )١75/5(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 كا



 عروتک بذكلا نم اذه عروتو «لوأتم رفاك لك نأ :باوجلاف

 .مالسإلا ريغب بصنملا اذه دافتسي الو ءاذه ىلإ تفتلي الف «يدوهيلا

 ىلع ًاثيدح عضی نأ نمؤي ال هنأل ؛ہربخ لبقي الف ةيعاد / ناك نإ

 .هأوه ةقفاوم

 ؛«همدع»و «لوبقلا» :لمتحي "دمج مامإلا مالكف :ةیعاد نكي مل نإو

 مل اذإ يردقلا نع بتكي :لاقو «ةثجرملا نم ثيدحلا اولمتحا» :لاق هنإف

 ىمهج وهر) :لاقو “' 'ینوعلا دعس نع ةياور لا مظعتساو . ۷ ع اد نکی

(0) 

 «باجاف نحتما

 دمحأ مالكف ال نإو) :«ع»و «ب»و «أ» يف )١(

 اذهو «يردقلا يف دّیقو ئجرملا يف مّمعف» ۲٦۶٢(: ص) ةدوسملا يف مالسإلا خيش لاق (؟)

 .«هنع ىوري ال اقلطم يعادلا :لاق نم لوق فلاخي

 ۲٦٢( ص) ةدوسملا ء(۱۱۳/۳) ديهمتلا .(448/) ةدعلا :يف ةياورلا هذه رظنا (۳)
 )٤/ ١884(. ريرحتلا حرش ريبحتلا 2574 /5) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 نب حيلف نعو هيبأ نع ثّدح ءیئوعلا دعس نب ةيطع نب نسحلا نب دمحم نب دعس وه (4)
 .مرق نب ناميلسو ؛ةحلط نب دمحمو «ناميلس

 ءيش لوأ نحتما يمهج كاذ دمحأ مامإلا هنع لاق ءايندلا يبأ نباو دمحم هنبا هنع ىور

 ًاعضوم ناك الو هنع بتكي نأ لهأتسي نم نكي مل لاقو «مهباجاف ارفوخي نأ لبق
 .كاذل

 ۔(۱۲۷ ء٦۱۲ /۹) دادغب خیرات ء(۱۸/۳) نازيملا ناسل :رظنا

 ۲٦٢( ص) ةدوسملا ء((۱۱۳ /۳) ديهمتلا ء((۹:۸/۳) ةدعلا يف ةياورلا هذه رظنا

 )۱۸۸۹/٤(. ریرحتلا حرش ريبحتلا

۲۲۷ 

/۳۰ 



 یعفاشلا بھذم

 وهو] ءانركذ امل ''لواتل ا قسافلا ةياور لوبق باطخلا وبا '”زاجاو
(4) ۳ 

 .فيلكتلا :یناثلاو

 ہفاخ الو هللا فرعي ال هنركل ؛«نونجملا»و «ىبصلا» رخ لبقي الف

 :ًاغلاب هاورو ًاریغص هعمس ام امأ .قسافلا نم یندآ وهف مئأم هقحلي الو

 .هئادآ الو «هعامس يف للخ ال هنأل ؟لوبقمف

 رغاصأ رابخا لوبق ىلع "”فلسلا قفتا كلذلو

 سلاو ''!ںیہۓلا نسہا))و «سايع نبا» ےک ةباحصلا

(١) 

 قفز

(۳ 

 22ر

(2) 

(٦) 

 .(راتخاو) :«ع»و ((با)و «أ» يف

 ١1١5(. /۳) ديهمتلا :رظنا

 .(۸۳ /۲) يدمآلل ماكحإلا 77١(: /۲) ىفصتسملا :رظنا
 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»و ہر نم تبثلا

 نبال هقفلا لوصأ ء(٣/٦۱۰) ديهمتلا ء(۹/۳٢۹) ةدعلا :يف عامجإلا اذه لقن رظنا

 )۱۸۵۲1/٤(. ريرحتلا حرش ريبحتلا ء((۵۱۷/۲) حلفم

 تنب ءامسأ هّمأ ةرجملا ماع دلو ءيشرقلا دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا نب هللادبع وه

 ةباحصلا نم ناعجشلا دحأ وهو ؛ریغص وهو #2 يتلا نع ظفح .قيدصلا ركب يبأ

 .هالا” ةنس قوت «ةيقيرفإ حتف دهشو ريبزلا هيبأ عم كومريلا دهشو
 .(۹۰۵-۹۱۰ /۳) باعيتسالا ء(٥۹-٤/۸۹) ةباصإلا :رظنا

 دلو « 45 ہللا لوسر طبس يمشاملا بلطملادبع نب بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا وه
 ةعبرألا نئسلا يف اهنم «هنع اهظفح ثیداحا # ينلا نع ىور ةرجهلا نم ثالث ةنس

 نأ هللا لعلو دیس اذه يبا نإ لاق ني ينلا نأ يراخبلا ينو ءهبحي كي ينلا ناكو

 .عيقبلاب نفذو ه ٠٥ ةنس ليقو ٦٤ ةنس يفوت .نيملسملا نم نیتثف نيب هب حلصي

 .(۳۸۳-۳۹۲ /۱) باعيتسالا ء(۷-۸٦ /۲) ةباصإلا :رظنا
۲۰۸ 
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۳ 

 ۔'”طبضلا :ثلاثلا

 ۔''ہلوقب ةقثلا لصحت مل :طبضي نمت عامسلا ةلاح نكي مل نمق

 ىلإ ةنیدملاب نیسحلا ةماقإ تناكو ؛ةريسي ثيداحأ ننسلا باحصأ هل جرخآ هه ٤ ةئس

 .ه“١ ةنس ءاروشاع موي لتفو ةفوكلا ىلإ هيبأ عم جرح نأ

 .(۳۹۲-۳۹۸ /۱) باعيتسالا ء(۷-٢/٦۸۱) ةباصإلا رظنا

 نم مالسإلا يف دولوم لوأ وهو يراصنألا ةبلع نب دعس نب ريشب نب نامعنلا وه
 ؛ؾتشمد يضاق ناكو .ةيحص هيبألو هل ءرهشأ ةعبرأب ةرجحلا دعب دلو ءراصنألا

 .ه"0 ةنس یئوت .ةفوكلا ىلع ةيواعم هلمعتساو

 )٤/ ۱١۹١(. باعيتسالا ء(٤٥٤٥ /5) ةباصإلا :رظنا

 طبضلاب نیفورعم ا تاقثلا تاياورب هتاياور ريتعن ناب ًاطباض يوارلا نوک فرعي

 يف اهل ةقفاوم وأ مهئاياورل ینعلا ثيح نم ولو ةقفاوم هتاياور تناك نإف «ناقتإلاو

 انفرع محل ةفلاخملا ريثك ناك نإو ًاطباض هنوك رلئنیح انفرع ةردان ةفلاخملاو بلغألا

 .هطبض لالتخا

 ٥٥(. ص) حالصلا نبا ةمدقم رظنا

 .هب قثوي الف ىنعملاو ظفللا ريغي الثل طبضلا ةياورلا ةحص طورش نم

 هطبض ةبلغ طرشلاو .هب ثّدحي نأ ثيدحلا فرعي ال نمل يغبني ال :دمحأ مامإلا لاق

 لاقو مهريغو ةيعفاشلا نم ةعامجو يدمآلا هركذ ءأذإ نظلا لوصحل هوهس ىلع هركذو

 ۱ .لمتحم وهو حلفم نبا
 ريرحتلا حرش ريبحتلا 20710 /۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ :(448/) ةدعلا :رظنا

 .(۷۵ /۲) يدمآلل ماكحإلا ء(۳۸۱ /۲) رينملا بكوكلا حرش ء(۵٥۱۸ /5)

 .(4//701) طیح ا رحبلا :(700 /۲) ةلدألا عطارق

۲1۹ 



 ٤ب

 اَبتب

(١) 

(Wa ةلادعلا :عبارلا"". 

 ياف ركَءاَج نإ اوُنَماَء َنيِذّل اتي ) :ىلاعت هلوقل ؛قسافلا ربخ لبقي الف 5؟

 .قسافلا لوق ىلع دامتعالا نع رجز وهو [1:تارجحلا] ةيآلا € اري

 ىدحإ يف طورشلا / هذه يف "لا لا لوهجم ربخ لبقي الو

 :لدعلا (۳۹۲ ص) ریئلا حابصملا يف لاق رومألا يف طسرتلاو دصقلا ةفل ةلادعلا

 اهفّرع دقف ًاجالطصا ةلادعلا فيرعت امأ ءروجلا فالخ وهر رومألا يف دصقلا

 «ةءورملاو ىوقتلا ةمزالم ىلع لمحت سفنلا يف ةخسار ةفص اهنأب » ريبحتلا يف يوادرملا

 .«ةظلغم ةعدب الب لئاذرلاو رئابکلا كرتو

 فلتخا نكلو يوادرملاو حلفم نبا عامجإلا ىكح دقو هيلع عمجم ةلادعلا طارتشاو

 :نيلوق ىلع طقف ًارهاظ وأ ًانطابو ًارهاظ ةلادعلا طارتشا له ءاملعلا

 باطخلا وبأ هراتخاو دمحأو يعفاشلا لوق وهو ًانطابو ًارهاظ لمتحي هنأ :لوألا لرقلا

 .رثكألل يوادرملاو يدمآلا هبسنو

 ركب وبأ اهراتخا دمحآ مامإلا دنع ةياور وهو ًارهاظ ةلادعلا يفكت :يناثلا لرقلا

 .انبلا نباو ىلعي وبأو زيزعلادبع
 41١5 /۳) ديهمتلا .(45 8 /۳) ةدعلا ء(۳۷۰ ص) يعفاشلا مامإلل ةلاسرلا :رظنا

 ء(۱۸۵۸-۱۸۵۷ )٤/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٥٥۵ ء۷٦١٦ /۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 .(١١١/؟) يدمآلل ماكحإلا

 ةياور لبق ال هنآ ىلع اوقفتا ءاملعلا نأ ركذو ةلأسملا هذه يف عازنلا لحم يفوطلا ررح

 يف اوفلتخاو طبضلاو فيلكتلاو مالسإلا :يهو ةئالثلا طورشلا ين لاح ا لوھجم

 .نيلوق ىلع ةلادعلا يف لاحلا لوھج

 ۱٢١۷(. /۲) ینوطلل ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

YY. 
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 يبا
 أ

00 

0) 7۲ 
 ا

 مو

 ما

 ."”ىعفاشلا بھذم وھو ''!نیتیاورلا

(Une, 

 ال خلاشم نع يوري دیح يبأ نع هلاس دقو دايز نب لضفلا ةياور يف دمحأ لاق دق»

 .«مهب فرعأ مه «مهنم كلذ لبق مهيلع اونٹآ اذإ :لاقف ؟مهيلع نونثي دلبلا لهأو مهفرعي

 ليدعت ربتعا هنأل ؛هتلادع فرعت مل اذإ هريخ لبقي ال هنأ :اذه رهاظو :ىلعي وبأ لاق

 .مهل دلبلا لهأ

 : .(۹۳۲ /۳) ةدعلا :رظنا

 رثكأو يعفاشلاو هباحصآو دمحأ مامإلا هب لاقو هتياور لبقت ال ةلادعلا لوھجم نأ يأ

 .ةيكلاملاو ةيعفاشلا

 ةدوسملا (۳۸۹/۱) رظانلا ةضور ء(۱۲۱/۳) ديهمتلا )۹۳٦۱/۳( ةدعلا :رظنا

 )۱۹۰۰/٤( ريرحتلا حرش ريبحتلا ؛(555 /۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ .(76” ص)

 ۳٥٣( /۲) صیخلتلا ۳۰٣( /۲) ةلدألا عطاوق )٥٤/١[( رينملا بكوكلا حرش

 ۔(۱/٦۳۱) يوارلا بيردت ء(٤/۲۸۱) طیح ا رحبلا ء(٦٦٦ /۲) عمللا حرش

 ء(۲/٤٤٥) حلفم نبال هقفلا لوصأ ؛(٢٥۲ ص) ةدوسملا :يف ةياورلا هذه رظنا

 ۱ .(۱۹۰۰ )٤/ ريرحتلا حرش ريبحتلا

 لبقي الو لصف) :«ع»و «أ» ينو (ةصاخ ةلادعلا يف لاح ا لوهجم ربخ لبقي) :((ب» يف

 .(ةصاخ ةلادعلا يف لاح ا لوهجم ربخ

 بحملاو يزارلا ميلسو كروف نبا ةيعفاشلا نمو يفوطلا ةلبانحلا نم لوقلا اذه راتخا

 ۱ ۱ .يربطلا
 حرش ريبحتلا )۲۸۰/٤(( طیح ا رحبلا ء(٢/٤٢۱) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 .(۱۹۰۰ /) ريرحتلا

 .هباحصأ رثكأو «ةفينح يبأ بهذم وه
 ريرحتلا ريسيت ء(٢/٦۳۸) رارسألا فشك ؛(١/٣٥۳) يسخرسلا لوصأ :رظنا

 )4۸ /۳( تومحرلا حتاوف )۱٤۷/۲(.
Y4 
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۳ 

(4) 

0:2-90 

 ا

0 الإ هنم فرعي لو لالما ةيؤرب يبارعألا ةداهش لبق 2ك 2 يبلا نأل
 

 ۱ ۔'''مالسإلا

 1 مهنأل ؛ءاسنلاو «ديبعلاو «بارعألا ةياور ن اوناک ةباحصلا نألو
 م 1

 قسفب مهوفرعي مل

 :ىور وأ دهش مث ملسأ ول هنألو

 .ديعبف «هتياور وأ هتداهش لبقت مل» :متلق نإ

 .قسفلا روهظ مدع عم «مالسإلا الإ اهوبقل دنتسم الف :تلبق نإو

 .ةراهط ىلع هنأ وأ ءہتساجن وأ «ءاملا ةراهطب ربخأ ول هنألو

 “لوق لبق :جوز نع ةيلاخ اهنأ وأ ہہکلم ةعيبملا ةيراجلا هذه نأ وأ

 سابع نبا نع ةمركع نع كامس نع هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبا جرخأ
 ىنعي ؛هثيدح يف نسحلا لاق ءلالملا تيأر ينإ :لاقف 24 ينلا ىلإ يبارعأ ءاج :لاق
 ًادمع نا دهشتا :لاق معن :لاق «؟هللا الإ هلإ ال نا دهشتأ» :لاقف ناضمر لاله
 .«ادغ اوموصيلف سانلا 5 نذأ لالہ اي :لاق عن :لاق» ؟ہللا لوسر

 يذمرتلا ننس «دحاولا ةداهش يف باب «مايصلا باتك ء(۱/٥۷۱) دواد يبأ ننس :رظنا
(VEDء(٣۳٣۱-٤/۱١۱۳) يئاسنلا ننس «ةداهشلاب موصلا يف ءاج ام باب «موصلا باک  

 باب «مايصلا باتك ء(۵۲۹/۱٢) هجام نبا ننس «لجرلا ةداهش لوبق لب «موصلا باتك
 .لالهلا ةيؤر ىلع ةداهشلا يف ءاج ام
 .يناثلا لوقلل لوألا ليلدلا وه اذه

 .يناثلا لوقلل يناثلا ليلدلا وه اذه
 .(169/5) ةضورلا رصتخم حرش ء۰ )١/ رظاتلا ةضور :يف لیلدلا اذه رظناو
 .نيقباسلا نیردصلا يف ليلدلا اذه رظنا

YY 



 :ىلوألا ةياورلا هجوو

 ءلدعلا ةياور لوبق :هيلع عمج او ءعامجإلا دحاولا ربخ لوبق دنتسم نأ

 ."”هتياور كلذكف لبقت ال هتداهش نآلو

 هديلقت زجب مل : داهتجالا ةجرد يفملا غولب يف كش اذإ دلقملا نألو

 "اذه اذكف +

 امإ :ہدنع ةلادعلا مولعم ناك / هلعلف ؛يبارعألا لوق ب هلوبق امأو

 .«ىحو» وأ «ةيكزت» وأ «ربخم» .

 ثيحو «مهدنع ةلادعلا فورعم لوق ارلبق ااف :ةباحصلا امأو

 “اوڌر :اولھج ۰

7 

7 
 صنلا هيف یفتنا دقف ءأسايق هب قحلیل لدعلا ىنعم يف وه الو .هريخ لوبق يف عامجإ الف 7 (١)

 .سايقلاو عامجإلاو

 )١19/5(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 هتياور لبقت الف تابوقعلا يف لبقت ال لوهجملا ةداهش نأ :هانعمو يناثلا ليلدلا وه اذه

 .دحاو ةداهشلاو ةياورلا يف ةقثلا قيرط نأل ءةداهشلا هذه ىلع سايقلاب

 .قباسلا ردصملا رظنا

 لم وأ داهتجالا ةجرد غلب له یتفملا يف كش اذإ دلقلا نأ :هانعمو ثلاثلا ليلدلا وه اذه
 هيلع ساقي كلذكف هايتف لوبقو هديلقت نم ًاعنام كشلا كلذ ناک ؟ال مأ لدع وه
 .هريخ لوبق نم ًاعنام هكش نوكي نأ بجي لوھجٹا يوارلا اذه ةلادع يف كش اذإ عماسلا
 ۔(١٥۱ )٢/ قباسلا ردصملا :رظنا

 يف عرشلا ةدعاقو ؛عرشلا دعاوق ىلع لزنتت نايعألا اياضقو «نيع يف ةيضف هذه نألو

 .هلاح فرع نم الإ لبقت ال نأ رابخألا

 ۱٥١(. /۲) قباسلا ردصملا :رظنا
YT 
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 = .مهريغ فالخب مه صنلا ةيكزتب مهتلادع ىلع عمجم ةباحصلا نألو

 .هلوق لوبق ملسن الف :مالسإلاب دهعلا ثيدحلا امأو

 7 ۔'''مالسإلاب هدهع برقل ؛كلذف :انملس نإو

 ىلإ ةجاح ا سيسمل ؛هقسف روهظ عم ةصخر لوبقمف :دقاعلا لوق امأو
 .' تالماعملا (۲٢

 ."”هملسن الف :هتلقو ءاملا ةساجن نع ربخ ا امأو

 نايبو ةلادعلا لوھج ا ملسملا نيبو همالسإ بيقع ىور مث ملسأ نم نيب قرف كانه نأل )١(
 ديدج نيد هنأل ؛هباهيو همظعي مالسإلا يف هلوخد دنع وهف ملسأ اذإ رفاکلا نأ :قرفلا

 لهستسي دقف مالسإلا يف هنمز لاط نم فالخم .ًارهاظو ابلاغ قدصيف هدنع مظعم

 .هريغو بذک نم يصاعلا

 ٤ ١١(. /۲) قباسلا ردصملا :رظنا

 سيسمل ةصخر وهف حاكنلا نع اهولخو ةمألا كلم يف ةلادعلا لوهجم لوق لوبق نأ يأ (۲)

 عئاب لك ةلادع نع ثحبلا بوجو نم ةقشملاو جرح ا موزلو تالماعملا ىلإ ةجاحلا

 .اهريغو ةمأ نم هكلم يعدي اميف هلوق انلبق هقسفب انملع ول ىتح لماعمو
 ٠١١(. /۲) قباسلا ردصملا :رظنا

 ماكحأ هذه نأ ةياورلا نيبو هنيب قرفلا نکل .هانملس نإو «هيف هلوق لوبق ملسن ال :يأ (۳)

 .ماع عرش تابثإ هيف نإف هتياور لوبق فالخب هنم اهوبق يف ةذسفملا مظعت ال ةيئزج

 .قباسلا ردصملا :رظنا

 0700 ل ہہ رک وم ا بوم
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 لصف ۱ دست

 ."”ةيروكذلا ةياورلا يف طرتشي الو

 ريرضلاك مهو ءاهريغو ةشئاع نع اوور ةباحصلا نأل ؛"رصبلا الو
 .اهقح يف ٣

 . 2" «هيقف ريغ هقف لماح بر» : 3 هلوقل ؛ هقفلا الو )£( بھ ١ س 9 یر TD) ےہ 1

 .نهنع هللا يضر نهريغو ةملس مأو ءامسأو ةشئاع ربخ مهلوبقل ىثنألا ةياور لبقتف 00
 ةضورلا رصتخم حرش ؛((۱/٣۳۹) رظانلا ةضور ؛(۲۹٠-۰/) حضاولا :رظنا ۲

 حرش ريبحتلا .(047 /7) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۸٥۲ ص) ةدوسملا ء۳)
 )٤/ ۳۱٣(. ٤ طیح ا رحبلا (۱۸۹۰۱/) ريرحتلا 7

 .(رصبملا الو) :«ع»و «أ» يف (؟) 1

/ 

: 

 ۔(ًاھیقن يرارلا نوک الو) :(ع))و (با)و ہر يف (۴) تیا

 نع هلضفو ملعلا نايب عماج يف ربلا دبع نباو هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخآ (()
 هظفحف ًاثیدح انم عمس أرما ہللا رضن » لوقي 2 ہللا لوسر تعمس لاق تباث نب ديز

 .«هيقفب سيل هقف لماح بُرو هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برف هغلبي ىتح
 .نسح ثيدح تباث نب ديز ثيدح :يذمرتلا لاق

 يذمرتلا ننس ءملعلا رشن لضف باب :ملعلا باتک ۳٣٤٤٣( /۲) دواد يبأ ننس :رظنا

 هجام نبا ننس ؛عامسلا غيلبت ىلع ثحلا يف ءاج ام باب ءملعلا باتك ء(۳۳/٥)
 .۔(۷۰-۷۱ ص) هلضفو ملعلا نايب عماج ءًاملع غلب نم باب ءةمدقملا (85 /1)

 اج



 الإو ههقف طرتشي سایقلا فلاخ نإ» :هلوق يف ةفينح ىبأل ًافالخ
. )۱( 
 ۔ الف

 ."'اهمكح مومعل ؛'''ةبارقلا الو ةوادعلا ةياورلا ين حدقي الو

 هل نكي مل ولو لبقي هثيدح نإف ؛يوارلا بسن ةفرعم طرتشي الو

 .ىلوأ هب لهجلاف بسن

 هثيدح لبقي م :لدعو مور نيب ددرتم صخش مسا ركذ ولو

 . [ودرتلل]

 نإ هقفلا رابتعا هنع لقنو ًاقلطم يوارلل هقفلا رابتعاو طارتشا ةفینح يبأ نع لقن )١(

 .يسوبدلاو نابأ نب ىسيع هراتخاو سايقلا ہاور ام فلاخ
 ريرحتلا ريسيت ء((٢/٤٢١٦) رارسألا فشك ؛((٣٥۳ )١/ يسخرسلا لوصأ :رظنا

 )٠٤١/۲(. تومحرلا حتاوف ء(١٦/۳)

 (۸٥۲ص) ةدوسملا ؛((۷٥۱ /۲) ةضورلا رصتخم حرش )۳۹٥/۱(: رظانلا ةضور :رظنا )٢(
 .(۱۸۹۱۹- ۱۸۹۵ /4) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۲/۲٥۵) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 .(ماع اهمكح نآل) :«ع» و «أ» يف (۳)

 .(يوارلا بتك ةفرعم الو) :«ب» یو «(يوارلا بسنل ةفرعم الو) :«ع»و «أ» يف )٤(

 .(ددرتملا) : «ب»و لصألا يفو < «ع»و «أ» نم تبثملا )٥(

 فه



 رہ

 "حرجلاو ةيكزتلا 4

 ."” "ةیاورلاک دحاو نم ناعمسي /

 .ةداهشلا فالخب

 ةقعلاو ريخلا لعف نم هلوق هلجأل لبقي ام لئاق لإ بسني نأ :وهو ليدعتلا يه ةيكزتلا
 .تامرح ا كرتو تابجاولا لعفب نيدتلاو ةءورملاو

 لئاقلا كلذ لوق ءيشلا كلذ لجأل دري ءيش يأ ام لئاق ىلإ بسني نأ وه حرج او

 .ةلادعلاب لخي ام وأ بنذ باكترا وأ ةيصعم لعف نم ةداهش وأ ربخ نم

 حرش ؛(٤/٦۱۹) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٦٦۱ /۲) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 ٤٤١(. /۲) رينملا بكوكلا

 .(ةياورلا يف دحاو نم ليدعتلاو حرجلا عمسي) :(ع)و «أ») ف

 ةعبرألا ةمئألل يوادرملا هبسن «هليدعتو دحاولا حرج يفكي هنأ وهو لوألا لوقلا اذه

 .روهمجلاو ةلبانحلاو
 ضعبو ةيكلاملاو نادم نبا هراتخار ليدعتلاو حرج ا ين ددعلا ربتعي هنأ :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا

 .ةيعفاشلا ضعبو نیثدح ا ضعب هراتخا طقف حرجلا يف ددعلا ربتعي هنأ :ثلاثلا لوقلا

 لوصأ :(114 /۲) ةضورلا رصت حرش )١74/7(: ديهمتلا ء(۳/٣۹۳) ةدعلا :رظنا

 )٦۰۸۰/۱/۲(: لوصح ا ء(٤/۱۹۱۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۸/۲٥۰) حلفم نبال هقفلا

 رارسألا فشك ء(۹٦۳ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ ۸١(. /۲) يدمآلل ماكحإلا

 )١/ 19١(. ترمحرلا حتاوف ء(۳۷/۳)
۲۲۲۷ 

 پب ۵



 .امهتياور لوبقك ةأرملاو دبعلا ةيكزت لبقتو

 :هببس نيب مل اذإ حرجلا ''” [لوبق] يف ةياورلا تفلتخاو

 حرج ال هنأ رهاظلاف ءةمولعم حرج ا بابسأ نل ؛'''لیقی هنأ :يورف

 .حرجلا هب لصحي  [اميف] سانلا فالتخال ؛"'لبقي ال هنأ :يورو

 هتريصبب ةقثلا تلصح نمف] :يكزملا فالتخاب فلتخي كلذ :ليقو
 «© [هلصفتستف هتريصب نود هتلادع تفرع نمو .هقالطإب ىفتكي هطبضو

 .ةدايز ىلع عالطا هنأل ؛*”حرجلا "مذق :لیدعتلاو حرجلا '''عمتجا نإف

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»و «أ» نم تبثملا )١(

 .لبقي هنأ ىلع لدي ام يذورملا هنع لقنو ء(۹۳۳/۳) ةدعلا ين ىلعي وبأ لاق )٢(
 حلفم نبا هبسنو ؛هباحصأو دمحأ مامإلا مالك رهاظ وهو ؛ًارسفم الإ حرجلا لبقي ال يأ (۴)

 .ةيعفاشلاو ةلبانحلا نم رثكألل يوادرملا هبسنو روهمجلل
 هقفلا لوصأ :((۳۹۸/۱) رظانلا ةضور ؛(۱۲۸/۳) ديهمتلا ء(۹۳۱/۳) ةدعلا :رظنا

 ری لا بكوكلا حرش )١415/4(: ريرحتلا حرش ريبحتلا ؛.(2054/1) حلفم نبال
)6/۲( 

 .(امف) لصألا نو (۳۹۸/۱) رظانلا ةضور نم تبثملا (4)

 .لصألا يف دري مو ؛(ع)و «ب» و «أ» نم تبثلا )٥(

 .(عمتجا اذإ امأ) :(ع)و «ب»»و مہ يف )٦(

 .(مدقيف) :(ع))و ((با)و «أ» يف ()

 دقو لوألا لوقلا وه اذهو ىواس وأ لق وأ حراجلا رثك ءاوس ًاقلطم حرجلا مدقي (۸)

 .رثكألاو ةلبانحلاو ةعبرألا ةمئألل هبسنو يوادرملا هححص

 يبأو ةفينح يبأ نع يواحطلا هاكح لوقلا اذهو ًاقلطم لیدعتلا مدقي :يناثلا لوقلا
 . .فسوي

 ۰: .نادمح نبا ہراتخاو الف الإو حراجلا رثك نإ حرج ا مدقي :ثلاثلا لوقلا
۲۲۸۶۹ 



 :دقف '''[حرام ا ىلع] لدعملا ددع داز نإف

 .'”'لیدعتلا مدقي (5) مہ

 .ددعلا ةدايزب ىفتني الف ملعلا ةداتز ميدقتلا بب نا ؛فيعض ض وهو

 (۱۹۲۷۔-۔۱۹۲۰ / ؛) ریرحتلا حرش ريبحتلا oor)» /¥( حلفم نبال هقفلا لوصأ

 ؛(556 ص) لوصفلا حيقنت حرش )۲۹۷/٤( طیح ا رحبلا )288/1١7/5( لوصحملا

 ٥٥(. ص) حالصلا نبا ةمدقم ء(٦٦ /۳) ریرحتلا ريسيت

 .لصألا يف دری ملو «ع»و (با)و «أ» نم تبثملا )١(

 .(ليقف) :«ع»و «بالو «أ» يف )٢(

 .روهمجلل هبسنو حالصلا نبا هححص لوقلا اذهو حرح ا مدقی هنأ :يناثلا:لوقلا )۳

 ۔(٤٤ ص) حالصلا نبا ةمدقم :رظنا

Y4 
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 «(۲۷۲ ص) ةدوسملا (158 /7) ةضورلا رصتخم حرش «(۳۹۸/۱) رظانلا ةضور :رظنا = ]



0) 

 ۳ك

(0) 

 لصف

 ليدعتلا يف

 ."” «لوقب» امإ :كلذو

 .«هنع ''' [ةياورلاب]» امإو

 .«هريخب لمعلاب» وأ

 هب مكحلاب» وأ

 .لوقلا حیرص : هالعأو

 . “بسلا نیبیو «يضر لدع» وه :لوقي نأ :همامتو

 ۔(لوقی نأ) :«عا>و «أ» يفو ((لوبقب امإ) :«ب» يف

 .(ةياورل) :لصألا ينو «عد)و «ب»»و «أ» نم تبثلا

 ۲٦٢۹-۲۷۲( ص) ةدوسملا ۱۷١( /۲) ةضورلا رصتخ حرش ٤٠١(« /۲) رظانلا ةضور :رظنا
 ریما بکوکلا حرش ء(٤/۱۹۳۱) ريرحتلا حرش ریبحتلا ء(٢/٥٥٤) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 0/4١ (: ريرحتلا ريسيت ء(۲۸۵-۲۸۹ /4) طیح ا رحبلا (۷۱۰۱/۱) رصتخملا نایب )٤٠٥/٣(

 )١59/7(. توحرلا حتاوف

 .(اھالعاف) :«ع» و «أ» ینو .(اهالعأ اذإف) :«ب» يف

 :ةعبرأ لوقلاب ليدعتلا بتارم
 .نقتم ةقث وأ لدع ةقث وأ لدع لدع وأ ةقث ةقث :لوقي نأب ظفللا راركت :اهنم ايلعلاو ىلوألا

 .ظفاح وأ ةجح وأ تبث وأ نقتم وأ لدع وأ ةقث :هلوقك راركت ںیغ نم كلذ ركذ :ةيناثلا
 = .نومأم وأ «قودص وأ :ساب ال مهوق :ةثلاثلا

۲۳۰ 



 "نع ةياورلا :یناٹلاو

 “"نیتیاور ىلع ؟هل ليدعت كلذ لهو 22

 زیجتسی ال] هنأ هلوق حيرصب وأ «هتداع نم-فرع نإ هنأ هنأ :حیحصلاو

 . [ًأليدعت ةياورلا تناك لدعلا نع الإ ةياورلا

 . الف :الإو

 وأ ثيدحلا براقم وأ ٍثيدحلا حلاص وأ هنع اوور وأ قدصلا هلحم موق :ةعبارلا =

 ۔اساب هب سيل هنأ وجُرا وأ ہللا ءاش نإ قودص وأ ثيدحلا نسح

 نبا ةمدقم ؛(577 /۲) ریئلا بكوكلا حرش ء(٤/۱۹۳۲) ریرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا
 ۔(٣۳ )1١/ ٥٣٤٣-٣ يوارلا بيردت ء(۵۸ ص) حالصلا

 .(هنع يوري نأ :يناثلا) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .هل ًاليدعت وار نع هتياورف لدع نع الإ يوري ال هنأ هنم فرع نم هنأ :ىلوألا ةياورلا

 فرع نم هنأ ىلع لدي دمحأ نع صوصنملاو») :يذمرتل للع حرش يف بجر نبا لاق

 كلذ هنم فرعي مل نمو «هل ليدعت ناسنإ نع هتياورف ةقث نع الإ يوري ال هنأ هنم 00

 .«ليدعتب سيلف ای

 وهف لجر نع يدهم نب نمحرلادبع ثيدحلا ىور اذإ :مرثألا ةياور يف دمحأ لاق 0
 .دعب ددشت مث دحاو ريغ نع ةياورلا يف لهاستي ًالوأ نمحرلادبع ناك لاق مث ؛ةجح 8

 لقن دقو» :ىلعي وبأ يضاقلا لاق ءًالیدعت نوكت ال لدعلا ةياور نأ :ةيناثلا ةياورلا

 :لاقف «هنع لاؤسلا بجيو الیدعت نوكت ال لدعلا ةياور نأ ىلع لدي ام هنع انهم

 ؟باطخ ا نب رمع نب مصاع نب هللا ديبع نب حابر نع - ہللا همحر - دمحأ تلأس

 .«فيعض لاق ؟وه فيك :تلق «قازرلادبع هنع ىور .ىندم :لاقف

 ريرحتلا حرش ريبحتلا (۳۷۷ /۱) يذمرتلا للع حرش ء(٥۹۳-٣٤۹۳ /۳) ةدعلا :رظنا
 ۔(٤/١۱۹)

 ۔(نم نا) :((ع))و ((ب))و «ل» يف "9

 .(ًاليدعت تناك لدع نع الإ يوري ال) :لصألا ينو «عا>و «ب»» و «آ» نم تبغا ٤٤)

 مالسإلا خيشو ةمادق نبا هراتخاو دم ا مامإلا نع ةياور وهو لوألا لوقلا وه اذه :' )٥(

 = .يجابلاو يدنهاو بجاح ا نباو يلازغلاو يريشقلا نباو يدمآلاو ینیوح او ینوطلاو

۲۱) 



Ak ًانالف تعمس» :لاق لب هريغ ىلع لمعلا بجوي مل هنأ :/ باوجلاف 
 .«قدص دقو لوقي

 رخآ ليلدب لمعلا وأ طايتحالا ىلع هلمح هنكمأ نإ ربخلاب لمعلا] :ثلاثلا

 ."”[7"2ليدعت وهف ربخلاب لمع هنأ ًانيقي انملع نإو .ليدعتب سيلف ربخلا قفاو

0) 

 قف

 .ةيعفاشلا ضعبو ةيفنحلاو باطخلا وبأو يضاقلا هراتخا ًاقلطم ليدعت لدعلا ةياور :يناثلا لوقلا

 حلفم نبا هبسنو دمحأ مامإلا نع ةياور وهو ًاليدعت تسيل لدعلا ةياور :ثلاثلا لوقلا

 .ةيعفاشلاو ةيكلاملل ًاقافو فئاوطلا نم ءاملعلا رثكأل
 رصتخم حرش ؛(٤/٤٠٥٦) رظانلا ةضور ء(۱۲۹/۴۳) ديهمتلا ء(۹۳۰ /) ةدعلا :رظنا

 حرش )۵۵٦/۲(. حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٢٥۲ ص) ةدوسملا ء(۱۷۷ /۲) ةضورلا

 ؛(1979/4-1947) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۳۷۱/۱) بجر نبال يذمرتلا للع

 ء(١/1۲۳٦) ناهربلا ء(۵۸۹/۱/۲) لوصح ا :.(5554/؟) رینلا بكركلا حرش

 لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء((٢/٦۱۲) يدمآلل ماكحإلا ء(٢/١٢٥۲) ىفصتسملا

 رصتخ «(۳۷۳ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ ء((٤/۲۸۹) طیح ا رحبلا ء(۲۹۰۲/۷)

 حتاوف ء(۳/٥٠) ريرحتلا ريسيت ء(۳۸۱/۲) رارسألا فشك ء(٢/٦٦) بجاح ا نبا

 )۳۱٣/١(. يوارلا بیردت ء(۹١٢۱ /۲) توحرلا

 دقو يوارلا ربخب لمعلا ليدعتلا هب لصحي اممف ليدعتلا هب لصحي امم ثلاثلا اذه

 :نيلوق ىلع كلذ يف فلتخا

 دنتسم ال نأ ملعي نأ طرشب يوارلا ربخب لمعلاب ليدعتلا لصحي هنآ :لوألا لوقلا
 رثكألاو ىلعي وبأ يضاقلا هلاق ًاليدعت نكي مل هنم كلذ ملعي مل نإو هتياور ريغ لمعلل

 .طايتحالا كلاسم نم هب لمعلا اميف الإ ًاليدعت نوكي هنإ ةمادق نباو ینیوج ا لاقو

 .ليدعتب سيل يورملا ةياورب يوارلا لمع نأ :يناثلا لوقلا
 :(۱۷۹/۲) ةضورلا رصتخم حرش ء([٢/١٥) رظانلا ةضور :(976/17) ةدعلا :رظنا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٥/٥٥٥) حلفم نبال هقفلا لوصأ :(2550 ص) ةدوسملا

 لوصفلا ماكحإ ء(۸۸/۲) يدمآلل ماكحإلا )2114/1١(. ناهربلا ء(٤/٦۱۹۳)

 YT) ص) يجابلل

 .(ًانيقي فرع اذإ ہربخب لمعلا) :لصألا يفو (ع)و «با)و أد نم تبثملا

YY 



(۳ 

2) 

رب سيلف هتداهشب مكحلا كرت ا
 

 ۔(كلذو) :«ب»» يف

 ىكح دقو لوقلاب لیدعتلا نم ىوقأ وهو ًاقافتا لیدعت مکاح ا مكح :عازنلا لح ریرحت

 لیدعتلا نم ىوقا مکح لاب لیدعتلا له ءاملعلا فلتخاو يوادرملاو حلفم نبا قافتالا

 :نيلوق ىلع هببس هعم ركذ يذلا لوقلاب
 كلذ نأل «هببسب هعم يذلا لوقلاب ليدعتلا نم ىوقأ مكحلاب ليدعتلا نأ :لوألا لوقلا
 ةمادق نبا رايتخا اذهو مزلتسا وأ لوقلا نمضت لعف هتياورب مكحلاو درجم لوق

 .ینوطلاو
 .ينالقسعلاو يدمآلا ہراتخاو نايواستم امهنأ :يناثلا لوقلا

 نبال هقفلا لوصأ )١19/7(.: ةضورلا رصتخم حرش ء(٢/٤٤٥) رظانلا ةضور :رظنا

 ريثملا بكوكلا حرش ؛((٥۱۹۳۔ )٤/ ۱۹۳٣ ريرحتلا حرش ريبحتلا )٥٥٤/۲(« حلفم

 .(۸۸/۲) يدمآلل ماکحالا ء۰۱)

 .(امأ) :«ب» يف

 .(حرجي سيلف هتداهشب مكحلا) :«ع»و «أ» يف

 :نيلوق ىلع احرج نوكت ةداهشلاو ةياورلاب لمعلا كرت له ءاملعلا فلتخا

 يوادرملا هبسنو ًاحرج نوكي ةداهشلاو ةياورلاب لمعلا كرت نأ :لوألا لوقلا
 وأ ةرادع وأ ةبارق ةمهت نم امهيف ىنعم لجأل نوكي دق لمعلل هكرت نأل ءروهمجلل

 .كلذ ريغ

 عفاودلا عافترا ققحت اذإ ًاحرج نوكي :ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا لاق :يناثلا لوقلا

 .ًاحرج نوكي الف ربخلا ةفلاخ ىلإ ہدصق نيبتي مل اذإ امأ عناوملاو

 حرش ريبحتلا ء((۲/٥۱۷) ةضورلا رصتخم حرش :(407/7) رظانلا ةضور :رظنا

 لوصح ا ء(٢/٥٢) ىفصتسملا «(474 /۲) ريئملا بكوكلا حرش ء(۱۹۳۸/6) ريرحتلا

 .(589 )٤/ طیح ا رحبلا ء(۸۹/۲) يدمآلل ماكحإلا (۵۹۰/۱/۲)
r 



 لصف

 ةمولعم ةباحصلا نأ :فلخلا روهجو '''فلسلا هيلع يذلاو

 توُقيَسلاَو ) :هلوقب مهيلع هئانثو مه - ىلاعت - هللا ليدعتب '''مھتلادع

 ةيآلا  تیبیوُملا نع هلا ضر َدَقَل # :هلوقو [٠٠٠:ةبرتلا] ةيآلا € َنوُلََألَا

 .[۲۹:حتفلا] ةيآلا . .4 ثَعَم َنیَِلَأَو ہا ُلوُسِر دمحم هلوقو ء[۱۸:حتفلا)

 يبرق سانلا ريح)) . 25 ةهلوفو © « ثق سانلا ںیخر) : هي هلوق

 .(ةمألا فلس) :(ع))ر ٤بار «أ» يف )١(

 يف حالصلا نبا ىكحو «مهريغو ةعبرألا ةمئألا ءاملعلا روهمجل يفوطلا هبسنو راجنلا

 باعيتسالا ةمدقم يف ربلا دبع نبا ىكحو .ةباحصلا ليدعت ىلع ةمألا عامجإ هتمدقم

 .ةعامجلاو ةّئسلا لهأ عامجإ

 :(۲۹۲ ص) ةدوسملا ء(۱۸۰/۲) ةضورلا رصتخ حرش )٢/ ٦٤٤(: رظانلا ةضور :رظنا

 .(۹/۱) باعیتسالا (۷ ص) حالصلا

 سانلا ںیخرز) :لاق 5# ينلا نأ - - هللادبع نع ةديبع نع ملسمو يراخبلا جرخأ فرفإ

 هني ا ةداهش یس موق یک مٹ یر نیل مث ؛مهنولي نیذلا مث ينرق

 .((هتداهش هنيميو

 مقر ةباحصلا لضف باب ءةباحصلا لئاضف باتك ک(٣/٦) يراخبلا حیحص :رظنا

 لضف باب ءةباحصلا لئاضف باتك ء۱۹ /) ملسم حيحص ء(۱٣٦۳۴) ثيدحلا

 )۲٥۳۳(. ثيدحلا مقر ةباحصلا

Té 



 هتيحصب كلذ لصحيو .ىباحصلا مسا هيلع عقی نم لوانتي اذهو 0

 ."”هب ناميإلا عم هتيؤرو ةعاس >7

۱ 

 ظ
۱ 

 هنأ] هريغ نع وأ هسفن نع كلذب هربخب كلذب ملعلا (9 ان لصحيو ب
 مكح هيلع بترتي امب بخ هنأل ؛كلذ يف مهتي الو "٠ [ # يلا ب

| 

 مامإلا هيلإ بهذ ام لاوقألا هذه نم راتخملاو يباحصلا ريسفت يف ءاملعلا فلتخا )١(
 ره يباحصلا نأ يوادرملا هراتخاو ثیدحلا لهأ ةقي ةقيرط يهو يراخبلاو هباحصأو دمحأ
 .«أاملسم ًايح ةظقي هآر وأ 4 ينلا يقل نم»

 :فيرعتلا تازرتح
 .ىمعألاو ريصبلا معيل «ينلا يقل نم» هلوق

 .ًایاحص ىمسي ال هنإف ًامانم هآر نم زارتحا «ةظقي» هلوق

 .ًايباحص دعي ملف بیژذ يباك هتفد لبقو هتوم دعب هآر نم زارتحا «ًايح» هلوق
 ورمع نب ديزك كلذ دعب هري ملو ةوبنلا لبق هب هب عمتجاو هآر نم جرخيل «أملسم» هلوق

 .ليفن نب
 ء(۱۹۹-٤/٦۱۹۹۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۲۹۲ ص) ةدوسملا ء(۹۸۷/۳) ةدعلا :رظنا
 «ةباحصلا لئاضف باتك ء(٥/٥) يراخبلا حيحص )1٦٤/٢( رینلا بكوكلا حرش
 ۔(۲۰۹ /۲) يوارلا بیردت ء(١٤۱ ص) حالصلا نبا ةمدقم

 .لصألا ين دری ملو «ع»و «با)و «أ» نم تبثملا )٢(
 .لصألا يف دری مو «ع»و «ب» و «أ» نم تبثملا 29

 فرح
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 الإو هربخ دري] مل :ةداهشلا ظفلب ناک ''نإف :فذقلا يف دودح ا امأف

 .هلعف نم سیل ددعلا ناصقن نأل ؛ [هر

00 
00 
(۳) 
(0 

(4) 

 یز

 ۔'"فاذقلا يف ””دودحم وهو «ةركب يبأ نع سانلا ىور اذهو

 . لصألا يف دري مو «عا>و «ب» و «أ» نم تبثملا

 .(نإ) :(ع)رو «ب»و «أ» يف

 .(هتداهش درت) :لصألا يفو «ع»و «ب» نم تبثملا

 نم ب يبنلا ىلإ ىلدت ناكو ؛يفقثلا حورسم نبا لاقيو ثراحلا نب عیفن يباحصلا وه

 ةرصبلا نكسو ؛ةباحصلا ءالضف نم ناكو ؛ةركب يباب رهتشاف ةركبب فئاطلا نصح

 ه6 ةنس ةرصبلاب يفوت «ةرهش مه ًادالوا بجنآو

 ۔(۷٦٥ )٦/ ةباصإلا ۵٥٦۷( /۳) باعيتسالا :رظنا
 فذقلا يف هعم دلج نمو ةركب وبأ امآر» :(1۳۸/۲) عمللا حرش يف يزاريشلا لاق

 ةداهشلا جرخم هوجرخأ امناو فذقلا جرخم لوقلا اوجرخ م مهنأل ةلوقنم مهرابخأ نإف

 .«مهرابخأ در زوجي الف «هداهتجاب - د - رمع مهدلجو

 ةركب يبآ نع ةياورلا ىلع سانلا قفتاو» )٢٥٥/٢(: هقفلا لوصا يف حلفم نبا لاقو
 .«دحي مهدنع بهذملاو

 :نيلوق ىلع دحلا مهيلع لهف ینزلا دوهش لمكت م اذإ
 باحصأو يعفاشلاو كلام مهنم ملعلا لهأ رثكأ لوق يف دحلا مهيلع :لوألا لوقلا

 .يأرلا

 .يعفاشلا يلوق دحأو دمحأ مامإلل ةياور وهو مهيلع دح ال :يناثلا لوقلا

 .(7517/1) يتغملا :رظنا
 رکا



 ۔'''بوتی ىتح لبقت مل :ةداهشلا ظفل ريغب ناك نإو تل lC 5 : (١) ےس

 .يتوطلاو ةمادق نباو باطخلا وبأ هراتخاو :لوألا لوقلا وه اذه )١(
 إل وأ ةداهشب ًادودحم ناك ءاوس ًاقلطم فذقلا يف دودح ا ةياور لوبق مدع :يناثلا لوقلا

 .ةيفنحلا رثكأ لوقلا اذه ىلإ بهذو
 ماكحإلا ء(۸٥۲ ص) ةدوسملا ,(00١4/؟) رظانلا ةضور ء((۱۲۷ /۳) ديهمتلا :رظنا
 عمارجلا عمج نم ىلع يلح ا حرش ؛(78/7) عمللا حرش ء(۸۹/۲) يدمآلل
 (145١/؟) تومحرلا حتاوف )٢/ ١٤[( رارسألا فشك ءء۷)

۲۷ 



 لصق

 ةياورلا ةيفيك یف

 :'"بتارم عبرأ ىلع يهو

 ."”هنع يوريل رابخإلا ضرعم يف هيلع خيشلا ةءارق :اهالعأ
 «نالف لاق»و «ينربخأ»و «يندح» :لوقي نأ يوارلا طلسي ٠ اذهف (۳) ۰ہ

 .(«لوقي هتعمس»و

 زوجتف «تكسي وأ ((معن)) :لوقيف *”خيشلا ىلع أرقي نأ :ةيناثلا

 ."”رهاظلا لهأ ضعبل ًافالخ هب ةياورلا

(١) 

("۲) 

(۳) 

(4) 

(0) 

(0 

 رصتخ حرش ء(٢/٤١٦) رظانلا ةضور :(۹۷۷/۳) ةدعلا يف اهريغو بنارملا هذه رظنا
 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۸۷/۲) حلفم نبال هقفلا لوصا ؛(٢/٢۲۰) ةضورلا
 ٦٦-۸۱( ص) حالصلا نبا ةمدقم ٦۹۰-٤٠٥( /۲) ريثملا بكوكلا حرش ء(۲۰۹/)
 )۸/٢-٥٤٤(. يوارلا بیردت

 .نیثدح ا روهمج دنع ماسقألا عفرأ وهو «باتك نمو ظفح نم هريغو ءالمإ وهو
 .(۸/۲) يوارلا بيردت ء(٦٦ص) حالصلا نبا ةمدقم ء(۹۷۷ /۳) ةدعلا :رظنا
 .(كلذو) :«ع»و «ب))و «أ» يف

 نبا لاق .هؤرقي ام خیشلا ىلع ضرعي ئراقلا نإ ثيح نم ًاضرع اهنومسي نیثدحٹا رثكأ
 .ةفالخم دتعي ال نم ضعب نع يكح ام الإ :ةحيحص ةياور اهنأ فالخ الو :حالصلا
 ۔(١/۱۲) يوارلا بيردت ء((٦٦-٦٦ ص) حالصلا نبأ ةمدقم رظنا
 .(هنع) :(ع))و «با))و «أ» يف

 ةضور يف ةمادق نباو ء(۳٦۲ /۲) ىفصتسملا يف يلازغلا رهاظلا لها ضعبل هبسن
 يف مزح نبا نکلو )۲٠٤/۲(. ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو )٥٥٤/٢( رظانلا
 .روهمجلا قفاوو ةيرهاظلا فلاخ ,(100 )١/ ماكحإلا

1 



 ."”تكسي مل ًاحيحص نكي مل ول هنأ :انلو

 ۔'“توکسلاب فتكي مل ةلفغ وأ «هاركإ "'[ةليِخَم] مَ "ناك ول معن

 نالف انثدح» وأ «انربخأ» :لوقي نأ '” [ىلع] يوارلا طلسي اذهو

 .«هيلع ةءارق

(۱) 

00 

 :نيتياور ىلع «انثدح» وأ «انريخأ» :لوقي نأ زوجي لهو

 :لوقي نأ :زوجي ال امك "زوج ال :امهادحإ

 ملف خيشلا تكس اذإ امیف ةيرهاظلا فالخ نأ ةمادق نبا مالك رهاظ نأ ینوطلا ركذ
 م ًاحيحص نكي مل ول هنأ انلو» :هليلد يف لاق هنأل ةرابع الو ةراشإب رکنی لو فرتعي

 .(تكسي

 لوق هيلإ بسني ال تكاسلا نأ ىلإ اوبھذ مهناكف توكسلا ةلاحب مهيلع ليلدلا رصحف

 هجتي الف معن :لاقف خيشلا ىلع أرق اذإ امآف :يفرطلا لاق مث .ةياورلا توبث ديفي الف
 .هثدحي خيشلا ةءارق يوارلا عمس ول امك نوكيو فالخ هيف

 )۲۰٠/٢(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
 .(ناك نإ نكل) :«ع»و «بد»و «أ» يف

 .لصألا يف دري مو «ع»و «بد»و (أ)) نم تبثم ا

 .(هتوكسب يفتكي ال) :(ع))و «ب»و «أ» ف

 .لصألا يف دري مو «ع»و «ب» و «آ» نم تبثملا

 ءاملعلا فلتخاو عازن الب هيلع ةءارق انربخأو انثدح لوقي نأ زوجي هنأ :عازنلا لحم ریرحت

 :لاوقأ ةثالث ىلع هيلع ةءارق ركذ ريغ نم انربخأو انثدح :لوقيف قالطإلا زوجي له
 هلاقو دمحأ مامإلا نع ةياور وهو هيلع ةءارق لوقي لب قالطإلا زوجي ال :لوألا لوقلا

 نب قاحسإو ةنييع نباو ىبحي نب ىيحيو كرابملا نباو هدنم نبا مهنم نیثدح ا نم ةعامج

 = .يروباسينلاو هيوهار
۲۹ 



(Do 
 نالف نم تعمس)) ۲٢

 :ءاهقفلا رثكأ لوق وهو .زوجي :ىرخألاو
 .ربحلاک معنب باوجلاو «معن» :هلوقك ناک :هب ّرقأ اذإ هنأل

 «انثدح»و «انربخأ» :ىتظفل ىدحإ لادبإ 0 [يوارلل] زوجي لهو
)۳( ٠ 

 نيتياور یلع ؟ىرخألاب .

(١) 

(۲) 

(۳( 

 وهو هيلع ةءارق ركذ ريغ نم «انربخا»و «انثدح» لوقیف قالط إلا زوجب :يناثلا لوقلا

 وهو ىلعي وبأ يضاقلاو زيزعلادبع ركب وبأو لالخلا هراتخاو دمحأ مامإلا نع ةياور

 .يراخبلاو كلامو ةفينح يبأ لوق
 دمحأ مامإلل ةثلاث ةياور وهو «انثدح» ال قلطيو «انريخأ» هلوق زوجي :ثلاثلا لوقلا

 .قرشملا ءاملعو هباحصأو يعفاشلا هلاقو

 ٠٠٠١(, /۲) ةضورلا رصتخم حرش ؛(197/1) رظانلا ةضور ء(۹۷۷ /۳) ةدعلا :رظنا
 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء) حلفم نبال هقفلا لوصأ ؛((۲۸۳ ص) ةدوسملا

 )۳۳٣/٢( ةلدألا عطارق ء(۴/٢4٦) رينملا بكوكلا حرش ؛(۲۰۳۹۔۲۰۳۷ /ہ)
 رحبلا ء(۱۹۳/۲) لوسلا ةياهن ء(٢/۱۰۰) يدمآلل ماكحإلا ء(۴٦۲ /۲) ىفصتسملا
 حتاوف ء(۹۳/۳) ريرحتلا ريسيت ۳9) رارسألا فشك ء(٤/۳۸۹) طیح ا
 ضرعلاو ةءارقلا باب ملعلا باتك )۳۸/١(« يراخبلا حيحص )۱٦١/٢( تومحرلا
 ۔(١/٦۱) يوارلا بيردت ء(٦٦ ص) حالصلا نبا ةمدقم :ٹدح ا ىلع

 .(ًانالف تعمس) :((ع))و ((بالو «أ» يف

 .لصألا يف دري ملو «ع»و (با)و رر نم تبغا

 :خيشلا لاق اذإ :لاقف لبنح ةیاور ین اذه ىلع صن دقو زوجب ال :ىلوألا ةياورلا
 الو ءانثدح :انربخأل لوقت الو ءريخ وه امنإ خيشلا ظفل عبتت ءانثدح تلق انثدح
 .خيشلا ظفل ىلع انربخأ :انثدحل

 - لبنح نب دمحأ تعمس :لاق رابجلادبع نب دمحأ ةياور يف امك زوجي :ةيناثلا ةياورلا
 .دحاو انربخأو انثدح :لوقي - هللا همحر

 ,(040/5) حلفم نبال هقفلا لوصأ ؛(۲۸۳ ص) ةدوسملا «(481/5) ةدعلا :رظنا
 .(1//491) رينملا بكركلا حرش ؛(١7 ٤١ /9) ريرحتلا حرش ريبحتلا
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 .هيلع ةءارقلا ةدارإ ةنيرقب الإ ءانالف تعمس» :لوقی نأ زوجي ال :ليقو

 ۔'''ءزاجالا :ةقلاثلا

 ام وأ «ينالفلا باتكلا .ىّنع يورت نأ كل تزجأ» :لوقي نأ :یھو ال

 ١ ١ .7 «يتاعومسم نم كدنع حص ا

 ."ةلوانملا :ةعبارلا

 .عاونأ ةعبرأ اه يوادرم ا ركذو ؛عاونأ ةعبس ةزاجإلل حالصلا نبا رکذ )١(

 حرش ريبحتلا (۷۲-۷۸ ص) حالصلا نبا ةمدقم :يف عاونألا هذه ليصفت رظنا

 )17١45/6-5١85(, ريرحتلا

 :نيلوق ىلع اهيف ءاملعلا فلتخا (۲)

 ىكحو امهباحصأ نم رثكألاو دمحأو يعفاشلا لاق هبو زوجت اهنأ :لوألا لرقلا

 .يجابلاو ينالقابلا اهزاوج ىلع قافتال

 ةيعفاشلا نم هراتخاو يعفاشلا نع عيبرلا هلقنو ةبعش هب لاقو عنملا :يناثلا لرقل
 هراتخاو ءكلام مامإلا نع بهو نبا هلقنو «ينايورلاو يدرواملاو نيسح يضاقل

 .ةيرهاظلاو ةيفنحلا نم ريثك عمجو ةلبانحلا نم يبرح ا ميهاربإ

 زاج طباض هل زاج او باتكلا يف ام زیج ٹا ملع نإ :دمحمو ةفینح يبأ دنع :ثلاثلا لوقل

 .الف الإو

 هقفلا لوصأ ء([٢/۸٥) رظانلا ةضور ء(١١١ /۳) ديهمتلا ((۹۸۱/۳) ةدعلا :رظن

 )5١44/0(: ريرحتلا حرش ريبحتلا (۲۸۷ ص) ةدوسملا .(241/7) حلفم نبال

 :(511/1/7) لوصح ا ء(٣٥۳ /۲) ةلدألا عطاوق ؛(٥٠۰٠ /۲) ريملا بكوكلا حرش

 ماكحإ ء(٤/٦۳۹) طیح ا رحبلا ء(۱۰۰/۲) يدمآلل ماكحإلا )545/١( ناهربلا تا

 رارسألا فشک ؛(۳۷۷ ص) لوصفلا حيقنت حرش ؛(۳۸۲ ص) يجابلل لوصفلا

 حالصلا نبا ةمدقم ٠٠١(. /۲) تومحرلا حتاوف «(46 /۳) ریرحتلا ريسيت (47 /۳)

 ۔(۲۹/۲) يوارلا بيردت «(۷۲ ص)

 تلمعتسا مث .ديلاب ءاطعإلا (۱۸۳/۱۱) برعلا ناسل ين ءاج امك ٌڈغل ةلوان ا لصأ (۳)

 .ةبوتكم ةقرو وأ باتك ءاطعإ يف مهريغو نیثدح ا دنع
YÊ) 



 '''؛یع هوراف باتكلا / اذه ذخ» :لوقی نأ :وهو ۷/

 .«ةزاجإ ينربخأ وأ ينثدح)) :لوقيف 'ۃزاجالاک :وهف

 ۔زجب ' :«ةزاجإ» :لقي م نإف

 موق هزوجو

 .بذك وهو ءفہنم عامسلا هراعشإل ؛دساف وهو

 لصأ بلاطلا ىلإ خيشلا عفدي نأ :هتفصو «ةزاجإلا عم ةلوانملا وهو لوألا عونلا اذه )١(

(۲) 

 هيورت نأ كل هتزجأ وأ ینع هوراف اذک قيرطب يورم وأ يعامس اذه :هل لوقيو هيورم

 .عامجإلاب ةرتاج :عاملإلا ف ضايع يضاقلا لاق ؛ةزئاج عونلا اذهب ةياورلاو
 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۲٥/,۹۰) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۹٥۲ص) ةدوسملا :رظنا

 يوارلا بيردت ء(۷۹ص) حالصلا نبا ةمدقم ء(۸۸ص) عاملإلا ء(۲۰٦٥۲۰-۷١٢۹ /ہ)

 ۔(١۸٥۱)

 باتکلا هلواني ناب ةزاجإلا نع ةدرجملا ةلوان ا يهو ةلوانملا عاونأ نم يناثلا عونلا اذه

 ىلع اهزاوج يف ءاملعلا فلتخا دقو ينع هتياور كل تزجأ وأ ينع هورا لوقي الو

 :نيلوق
 ءاهقفلل هبسنو يوونلا هححص لوقلا اذهو ءاهب ةياورلا زوجت ال :لوألا لوقلا

 .رثكألاو ةلباتحلل يوادرملا هبسنو ءلوصألا باحصأو

 لاق كلذبو ءاهوححص مهنأ موق نع بيطخلا ىكحو اهب ةياورلا زوجت :يناثلا لوقلا
 .غابصلا نبا

 حرش ريبحتلا 25١١.: /۲) ةضورلا رصتخم حرش :(509/17) رظانلا ةضور :رظنا

 حالصلا نبا ةمدقم ء(۵۰۷/۲) رینلا بكوكلا حرش )٥/ 7057-7١54(: ريرحتلا

 .(50/؟) يوارلا بيردت «(7 15 ص) بيطخلل ةيافكلا ء(۸۱ ص)
4Y 



 ةياورلا زوجت ال '' [هنأ] :"فسوی یيباو ةفينح يبأ نع يكحو
 . © 29 ةلوانملا الو ةزاجإلاب

 .قيرطلا نيع ال «ربخلا ةحص ةفرعم :دوصقملا-نأل ؛حيحصب سيلو

 ال :«ينع هورا» :لقي لو :«يعامس 00 [باتكلا] اذه» :لاق ناو

 .اهيف نذإلا مدعل ؛هنع "”ةياورلا زوجي

(٦١) 

 .كلذك هنع هيوري ال :”هطخب ًابوتكم ًائيش دجو ول اذکو

0 

 يراصنألا ةتبح نب دعس نب سينخ نب بيبح نب ميهاربإ نب بوقعي فسوي وبآ وه
 اهيقف ناكو «دادغبب ءاضقلا ىلوت «ةفينح يبأ بحاص وهو ةفوكلاب ھ۱۱۳ ةنس دلو

 «نيعم نب یبجیر ؛ينابيشلا نسحلا نب دمحم هنع ذخأ ریسفتلاب ًالاع ثيداحألل ًاظفاح

 .ه45١ ةنس دادغبب يفوت

 .(۳۷۸ )٦/ نايعألا تايفو :(1 17 )١/ دادغب خيرات :يف ةمجرت هل

 .لصألا يف دري ملو «ع»و (؛با)و «أ» نم تبثملا

 .«ةزاجإلاو ةلوانملاب ةياورلا زوجي ال) :«عا>و «ب»»و «أ» يف

 حرش ء(۹/۲٠۲) رظانلا ةضور ء(۹۸۳/۳) ةدعلا :يف امل لوقلا اذه ةبسن رظنا

 .(۲۸۷ ص) ةدوسملا ء(۲۰۹/۲) ةضورلا رصتخ

 .(نإ اماف) :«عر»و (برو «!» يف

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب» و «أ» نم تبثملا

 .(هيوري نأ زجي مل) :«عا>و «ب»و «أ» يف

 دجوو ًادوجو هدجي ءيشلاو هبولطم دجو :(445 /5) ناسللا ينو «ةداجولا ىمستو

 اهفرع :حالطصالا يف ةداجولاو .هب هرفظأ يأ هبولطم هللا هدجوأو اهدجي ةلاضلا

 .ًاتيم وأ ناك ًايح هطخ هنأب قثیو هفرعي نم طخب هوحن وأ ثيدحلا ثدحي ناب يوادرملا
 .(۲۰ )٥/ ۷٢۰ ريرحتلا حرش ریبحتلا :رظنا

۲۲۳ 



 .” «نالف طخ تدجو» :لوقي ° انآ زوج ] نکل

 حیحص نم ةحيحص ةخسل ہذھر) ٤ [لدعلا] لاق "'نإو

 ںی هتياور زج ١ :('””يراخبلا

 .ًادلقم ناك نإ هب لمعلا الو

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»»و «أ» نم تبثملا (١)

 .يوادرم او حلفم نباو ينوطلاو ةمادق نبا لوقلا اذه راتخا )٢(

 نبال هقفلا لوصأ )1١١/1(: ةضورلا رصتخم حرش 4٠١(: /7) رظانلا ةضور رظنا
 ۔(٢۲۰۷ )٥/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۹۷/۲٥) حلفم

 هيف صخش باتك ىلع فقي نأ :ةداجولا لاثم :لاقف ةداجولل حالصلا نبا لكم

 الو ؛ہطخب هدجو يذلا كلذ هنم عمسي مل نكلو هيقل وأ «هقلي ملو هطخب اهيوري ثيداحأ
 يف وأ .نالف طخب تأرق وأ نالف طخب تدجو» :لوقي نأ هلف ءاهوحن الو ةزاجإ هنم هل

 «نتملاو دانسإلا رئاس قوسيو هخيش ركذيو «نالف نب نالف انربخأ :هطخب نالف باتك

 رمتسا يذلا اذه .هثدح يذلا ركذيو «نالف نع نالف طخ تارق وأ تدجو :لوقي وأ

 لاصتالا نم ًابوش ذخأ هنأ ريغ لسرملا عطقنملا باب نم وهو ًاثيدحو ًايدق لمعلا هيلع
 نع :هيف لاقو ءهطخ دجو يذلا ركذف مهضعب سّلد ايرو «نالف طخب تدجو هلوقب
 .(٦۸ص) حالصلا نبا ةمدقم :رظنا .حييق سيلدت كلذو نالف

 .(اذإ امأ) :«عردو «ب»و «أ» يف (9)

 .لصألا يف دری ملو «ع»و «ب»و «أ» نم تبثملا 0(

 مث ءاهب أشنو ف۱۹۵ ةنس یراخبب دلو «يراخبلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم :وه )٥(
 ظفحي ناك ليق ؛ماشلاو رصمو زاجحلاو قارعلاو ناسارخ ىلإ ثيدحلا بلط يف لحر

 تحت ام ةميزخ نبا لاقو .حيحص ريغ ثيدح فلا یتئامو حيحص ثيدح فلا ةئام

 .ها05 ةنس هللا همحر يفوت .يراخبلا نم ثيدحلاب ملعأ ءامسلا ميدأ

 .(47/9) بيذهتلا بيذهت ء(٢/٥٥٢) ظافحلا ةركذت :يف ةمجرت هل
 .(هنع اهتياور هل سيلف) :«ع»و ((بالو فٹ يف (5)
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 فحص ىلع نودمتعي اوناک سانلا نأل "ا دھتجم ناك نإ :زاجو

 .هنم دحار عامس نرد ءاھتحصب اهلماح ةداهشب ج ینا 0

(١) 

(۲) 

 .""هعمسي مل اب لمعلا زوجي ال :ليقو

 نإو ؛كلذ هل سيلف ًادلقم ناك نإ ليقف ؟هب لمعلا مزلي لهو) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .(همزل ادھتجم ناك

 امأو دیلقتلا هضرف نأل ةداجولاب لمعلا هل زجي مل أدلقم ناك نإ هنأ عازنلا لحم ريرحت

 :لاوقأ ةثالث ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا ؟ةداجولاب لمعلا هل لهف ًادهتجم ناك اذإ
 .هباحصأ راظنو يعفاشلا هلاق لمعلا هل زوجي هنأ :لوألا لوقلا

 يرادرملا هبسنو ةقثلا لوصح دنع وأ هتحص َنَظ امم لمعلا بجي هنأ :يناثلا لوقلا

 .حالصلا نبا هراتخاو ةيعفاشلا نم نیققحملل هبسنو يوونلا هححصو ةلبانحلل

 نیثدح ا رثكأل ضايع يضاقلا هبسن دقو ةداجولاب لمعلا هل زوجي ال هنأ :ثلاثلا لوقلا

 .حالصلا نباو يرونلا مهل هبسن كلذكو ةيكلاملا نم ءاھقفلاو

 نبال هقفلا لوصأ ء((٢/۲۱۱) ةضورلا رصتخ جرش ء(١١٤ /۲) رظانلا ةضور :رظنا

 ریئلا بکوکلا حرش ,(70157/60-5019/9) ريرحتلا حرش ريبحتلا .048/1(2) حلفم

 )۳۸٦/٤( طیح ا رحبلا )1٤۸/١( ناهربلا ء((٢۷٦۲ /۲) یفصتسملا «(0۲۷ /۲)

 ٦٦٦(. /۲) يوارلا بیردت ؛ء(۸۷ ص) حالصلا نبا ةمدقم ء(١٦۱ ص) عاملإلا

"٤٤ 



 ب ۷

 لصف

 نا زاج هعمس هنأ هنظ ىلع بلغو] هب ' قوب طخ هعامس دجو اذإ

 ًاسايق ””زوجي ال ةفينح وبأ لاقو . "”يعفاشلا لاق هبو ركذي مل نإو يوري

 ١ [ةداهشلا ىلع

 . لپ ینلا / بتك ىلع ةباحصلا دامتعا نم ملع ام

 قل

 (٦

(۳) 

(4) 

(o) 

 .(قثي) :ا((ب)2) يف

 يف» ناسح نب نيسحلا ةیاور يف هيلإ أموأ دقف دمحأ مامإلا هب لاقو لوألا لوقلا وه اذه
 .«طخلا فرع اذإ نینس دعب هذخأي نأ ساب الف لجرلا عم عامسلا هل نوكي لجرلا
 .نسحلا نب دمحمو فسوي وبأو يعفاشلا هب لاقو
 ةدوسملا ؛«(7/7١4) رظانلا ةضور ء۳۶ ديهمتلا ((۹۷۲/۳) ةدعلا :رظنا

 ؛(٥/۲۰۷۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا )٥۹۸/۲( حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۲۷۹ ص)
 فشك )۵۹٦/١/٢( لوصح ا ء(٣٣۳ ص) ةرصبتلا ؛((078 /۲) رینلا بكوكلا حرش
 ۹٦(. /۳) ررحتلا ريسيت ء(١١ /۳) رارسألا

 .هعامس ركذي ىتح هتياور زوجت ال هنأ وهو يناثلا لوقلا وه اذه
 ۱٦١/٢(. )تومحرلا حتاوف ء(۸/۱٥۳) يسخرسلا لوصأ :يف ةفينح يبأل هتبسن رظنا
 ىلع بلغ اذإ ركذي مل نإو هب لمعلا زاج) :لصألا يفو «ع»و «ب»»و «أ» نم تبقا

 .(ةفينح ييأل ًافالخو يعفاشلل ًاقافو هعامس هنظ

 ورمع عم نارجن لهأ ىلإ هب ثعبو تايدلا ركذ ین لِي ينلا هبتك يذلا باتكلا كلذ نم
 .هدعب نم مزح نب ورمع لآ نع سانلا هاور مث مزح نبا
 .حيحص ہدانسإ لاقو كردتسملا يف مكاح او ينطقرادلاو أطوملا يف كلام مامإلاو يئاسنلا ہجرخا
 لاصتا يف ًاليوط ءاملعلا ملكت دقو :ةلاسرلل هقيقحت شماه يف ركاش دمحأ خيشلا لاقو
 = . حيحص لصتم هن 1 اندنع حجارلاو .هعاطقناو هدانسإ

TE 



 ال امك "ہنع هتياور زجي مل :هخيش نم ثيدح عامس يف كش اذإو
 . هيلع هتداهش زوجي آ

 ًائيش يوري نأ زجي مل :هيلع سبتلاو هعامس نم ثيدح يف كش ”'ولو لل

 .كلذك كشلا عم اهنم

MW, 

 قفز

 :'ثیدح عامس هنظ ىلع بلغ نإف

 ."”نظلا ةيلغ ىلع ًادامتعا.؛ زوجي :ليقف

 يف مزح نب ورمع ثيدح ركذ «ةماسقلا باتك ء((۵۹-۷/۸١) يئاسنلا ننس :رظنا

 ننس «لوقعلا ركذ باب «لوقعلا باتك )۸٤۹/۲(« كلام مامإلل اطوملا ءلوقعلا
 ركاش دمحأ قيقحت يعفاشلل ةلاسرلا ء(۳۹۰/۱) كردتسملا ء(۲۰۹/۳) ینطقرادلا
 ۔(٤٢٦-٤٤٣ص)
 .كلذ ىلع عامجإلا يدمآلا ىكح

 ةضورلا رصتخ حرش «(4154/7) رظانلا ةضور ء(۱۰۱/۲) يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 یئارقلل لوصفلا حيقنت حرش )5١547/5(: ريرحتلا حرش ريبحتلا (۲/۲)

 ١ ۔(۷٦۳ ص)

 وري مل ؟اذه وأ باتكلا اذه وه له وأ ؟اذه وأ ثیدح لا اذه وه له ملعي مل اذإ يأ
 وأ ثيداحألا نم دحاو لك هعامس يف كوكشملا نوكي نأ زاومل هتاعومسم نم ايش

 .كشلا ال ملعلا ىلع دمتعت يهو ةداهش ةياورلا نأل بتكلا

 ۔(٢/۲۱۳) ةضورلا رصتخ حرش رظنا

 .(وأ) :«ع»و «بد»و «أ» يف

 .(عومسم هنأ ثيدح يف هنظ ىلع بلغ نإو) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .(هتياور زوجي) :(ع))و «ب»و «أ» يف

 ىفصتسملا «((3514/5) ةضورلا رصتخم حرش :(415/7) رظانلا ةضور :رظنا
(۲۱۷۰/۲). 

EY 



 ."ةداهشلاك زوجي ال :لیقو

 .رثكألاو ہباحصاو دمح ا مامإلا هب لاق لوقلا اذه 0((
 نبال هقفلا لوصأ (/ 79 ةضورلا رصتخ حرش «©0 رظانلا ةضور :رظنا
 حرش ۳ /0) ريرحتلا حرش ريبحتلا (۲۸۹ص) ةدوسملا ء(۵۹۱/۲) حلفم
 (۱۱۲/۲) يدمآلل ماكحإلا ء۲۷۰/۲۷۱) ىفصتسملا ء(1۹۸/۲) رينملا بكركلا
 )۲٦/٢(. يوارلا بيردت

YEA 

 ا أ



 لصف

 رن هيف حدقي مل :«هركذأ تسلا) ئاق ثيدحلا خيشلا ركنأ ذإ
 ."نيملكتملا رٹکاو '”يعفاشلا و كلامو انمامإ

 ''!یخرکلا هلم عنمو

60 

 ہک
)¥( 

 .(لاقو) :«ع»و ((بالو »يف )١

 .(انمامإ لوق يف رب ا يف كلذ حدقي إ2 :«ع»و «ب»و «أ» يف ()
 كدنع ثیدح ا فعضي هللادبع يب أل تلق» :لاق مرثألا ةياود يف دم أ مامإلا هيلع صن )

 ركنيف هتع لاسیف ؛لجرلا نع ثیدح اب ةقثلا لجرلا ثدح نإ :اذه لثمب
 .«اذهب يدنع فعضي ام ءال :لاقف

 ۔(١٢٦ /۳) ديهمتلا .(459 /۳) ةدعلا :رظنا
 باهشلا حيقنت نع باقنلا مفر ء۹ ص) ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش :رظنا

 .۔(۷۱/۲) دضعلا حرش عم بجاجح ا نبا رصتخ )/ ٥٥١-۱٥۷(
 فلأ دنع ةاورلا ددع غلب ءايتفلا يف ًاعروتم ثيدحلاو هقفلا يف ًامامإ ناك ف۹۳ ةنس دلو ءةعبرألا ةمثألا دحأ يریمح ا رماع يبأ نب سنأ نب كلام : وه كلام مامإلاو
 .ھ۱۷۹ ةنس قوت يعفاشلاو يعازوألاو يرهزلا :مهنم رار
 .(۲۰۷ /۱) ظافحلا ةركذت ء(۸۲/۱-۱۳۹) بهذملا جابيدلا :يف ةمجرت هل
 ٥٦(. /۳) رارسألا فشك )٠١/5(. يدمآلل ماكحإلا :رظنا )1١5/5(. يدمآلل ماكحإلا (۲ /7) ىفصتسمل 0 ةلدألا عطاوق :رظنا
 هاشداب ريمأو يراخبلا هبسن

 ؟هفرعي الو ہ

 ۔(۱۷۰ /۲) تومحرلا حتاوف (۱۰۷ /۳) ريرحتلا ريسيت ؛(٢۲۱ص) يزابخلل ينغملا ء۳) رارسألا فشک :رظنا
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 ۔''!؟داھشلا ىلع ًاسایق

 ةقرافمو هخيش :بیذکت مدعو لدعلا يوارلا مزج ؟حیحصب سیلو

 ."”ةداهشلا ةياورلا

0) 

"۲) 

(۳ 

 ٠ ك9 دهاشلا عم نيميلاب ءاضقلا - ثيدح يف لوقي ناک "”ةليهس نالو

 نكس ف٢٦۲ ةنس دلو :یفنح ا یخرکلا لالد نب نیسح ا نب هللا ديبع :وه یخرکلاو

 نمو صاصح او يشاشلا :هذيمالت نمو ةفینح يبأ باحصأ ةسائر تھتنا هيلإو دادقب

 .ها 4٠ ةنس يفوت «لوصألا يف ةلاسر» :ہتافنصم
 )٠١/ ۳٥٣(. دادغب خيرات ٠١١(. ص) ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا :يف ةمجرت هل

 .عرفلا ةداهش تلطب اهيف ددرت وأ ةداهشلا ركنأ اذإ لصألا دهاش نأ يأ

 ۔(۲۱۷/۲) ةضورلا رصتخ حرش رظنا

 .ةريثك قورف امهنيبو «ةياورلا باب نم قيضأ ةداهشلا باب نأل
 كلذ فالخب ةياورلاو لصألا ةداهش ىلع ةردقلا عم عرفلا ةداهش عمست ال هنأ :اهنم

 ةعجارم ىلع ةردقلا عم ضعب نع يوري مهضعب ناك مهنع هللا يضر ةباحصلا نإف
 . 4# ينلا

 ۔(٢/٦۲۱) ةضورلا رصتخم حرش «(415/؟) رظانلا ةضور :رظنا

 قودص رجح نبا هنع لاق يندملا ديزي وبأ نامسلا ناوكذ حلاص يبأ نب ليهس وه

 .روصتلا ةفالخ يف يفوت ءأقيلعتو ًانورقم يراخبلا هل ىور .هرخآب هظفح ريغت
 )778/١(. بيذهتلا بيرقت :رظنا

 يبأ نب ليهس نع نمحرلادبع يبأ نب ةعيبر نع هجام نباو يذمرتلاو دود وبأ هجرخأ
 .«دهاشلا عم نيميلاب ىضق 35 ينلا نأ» ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص

 .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاق

 مقر دهاشلاو نيميلاب ءاضقلا باب ةيضقألا باتك ء(۳۳۲ /۲) دواد يبأ ننس :رظنا

 نيميلا يف ءاج ام باب «ماكحألا باتك ء(۲۷٦ /۳) يذمرتلا ننس ء(٣٣٦۳) ثيدحلا

 ءاضقلا باب «ماكحألا باتك ء((۷۹۳/۲) هجام نبا ننس )۱۳٤۳(« ثيدحلا مقر

 .نيميلاو دهاشلاب
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 (ہتثدح ىنأ وع هعسر ىنثدح)»
 ۔)١( ۳)

 .نيعباتلا نم دحأ هركني الو

 قش تب ًالاع ًاهيقن ناكو ةنیدلاب یوتف بحاص ناكو :نيعباتلا نم ر لاو ةباحصلا
 .ه ٠۳١ ةنس ةنيدملاب يفوت ثیدح او هقفلل أظفاح

 ۷٦(. ص) ظافحلا تاقبط ء(۷٥۱ )١/ ظافحلا ةركذت : :رظنا
 اذه يف نذؤملا ناميلس نب عيبرلا يندازو : - ثيدحلل هتياور بقع - دواد وبأ لاق
 ينربخأ :لاقف ليهسل كلذ تركذف :لاق زيزعلادبع نع يعفاشلا ينريخأ لاق ثیدحل ا
 تباصأ ناك دقو زيزعلادبع لاق .هظفحأ الو هايإ هتثدح ينأ ةقث يدنع وهو ةعيبر
 ایر نع هاج دعب يبس ناک تيد ضعب سو هلقع ضعب تبه ةع ایس
 هيبأ نع هنع

 .(ه5 )٦/ مالا باتك ؛(۳۳۲ /؟) دواد يب ننس رظنا
Yo 
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 ًاظفل تناك ءاوس] «لوبقم ''' [ثیدح ا یف] :''ۃةدایزلاب ةقثلا '''دارفنا

 .ثيدحب ہدارفناک ''' [ینعم وأ

 .(دارفناو) :«ع»و ؛بدو «أ» يف )١(

 :تالاح عبرأ اه ةقثلا ةدايز (؟)

 نبا ىكحو ءاملعلا روهمج دنع ةلوبقم ةقثلا ةدايزف سلج ا ددعتي نأ :ىلوألا ةلاحلا

 .كلذ ىلع عاجإلا يرادرملاو حلفم

 ءاملعلا روهمج دنع ةلوبقم ةقثلا ةدايزف مهتلفغ روصتيو سلج ا دحتي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 .يناعمسلاو غابصلا نباو يوادرملا هراتخاو

 .مهتلفغ روصتي ال ةعامج هيفو سلج ا دحتي نأ :ةثلاثلا ةلاحلا

 :نيلوق ىلع ةلوبقم يه له ءاملعلا فلتخا دقو

 .رثكألل يوادرملا هبسنو نادم نباو باطخ ا وبأ ہراتخاو لبقت ال اهنأ :لوألا لوقلا

 وبأ هاكحو ىلعي وبأ يضاقلا هراتخاو دمحأ مامإلل ةياور وهو لبقت :يناثلا لوقلا

 .نیثدح او ءاهقفلا روهمجل يوادرملا هبسنو ةلبانحلا نع باطخلا

 لهو ؟هتلفغ روصتي الوا هتلفغ روصتي نم هيف له سلجملا لهجي نأ :ةعبارلا ةلاحلا
 :نيلوق ىلع كلذ يف فلتخاف ؟رثكأ وأ دحاو سلجم يف ةدايزلا تناك

 .ةلبانحلا ضعب هلاقو لبقت ال ةدايزلا نأ :لوألا لوقلا

 .راجنلا نياو يوادرملاو حلفم نبا هراتخاو لبقت ال اهنأ :يناثلا لوقلا

 رصتخ حرش ؛(۹/۲٥٥) رظانلا ةضور ء(٣/١٥۱) ديهمتلا ء(۳/١۱۰۰) ةدعلا :رظنا

 )51١/5-515(( حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۲۹۹ ص) ةدوسملا ء(٢/٢۲۲) ةضورلا

 لوصح ا ء(۲/٥٢۵) رينملا بكوكلا حرش ؛ء(٢۲۱۰-٥۹۸/8١٣) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 .(579/5) طیح ا رحبلا ء(۱۰۸/۲) يدمآلل ماكحإلا (۹۷۷/۱/۲)

 .لصألا يف دري ملو «ع» و (برو «أ» نم تبثملا (۳)

 .لصألا يف دري مو «ع»و «ب»و «أ» نم تبا 20

o 



 '” [امھدحا يا ةدايزلا تركذ .نيسلجم ٤ ثيدحلا ركذ لامتحالو كك

 ."”دحاولا الإ اهركذي مل نم رضح ملو 0

 نع هشهدي ام هل ضرع هنوكو -«سلجملا ءانثأ 2 هروضح لامتحاو ۔۔ے۔ےہ

 1/۸ ."مامتلا لبق همايق بجوي وأ / ءافصولا .

 ۔''!ۃدایزلا ىسن هنوكو

 20 »و «ب»»و «أ»و لصألا يف دري ملو )٦۱۹/۲( رظانلا ةضور نم تبثملا 7 )١(

 :ماسقأ ةثالث ىلإ ةقثلا هب درفني ام حالصلا نبا مسق () ..

 .درلا همكح اذهف تاقثلا رئاس هاور ام ًايفانم ًافلاخ عقي نأ :لوألا ا

 ةياورب درفت يذلا ثيدحلاك هريغ هاور ال ًالصأ ةفلاخو ةافانم هيف نوكي ال نأ :يناثلا
 بيطخلا ىعدا دقو لوبقم اذهف .ًالصأ ةفلاخمب ريغلا هاور امل هيف ضرعت الو ةقث هتلمج

 .هيلع ءاملعلا قافتا هيف

 ىور نم رئاس اهركذي مل ثيدح يف ةظفل ةدايز لثم نيتبترملا نيتاه نيب عقي ام :ٹلاثلا

 1 .ثيدحلا كلذ

 هذهف «ًاروهط انل اهتبرت لعجو ًادجسم ضرألا اٹل تلعج» ثيدح :كلذ ةلثمأ نم

 اهظفل تاياورلا رئاسو ءيعجشألا قراط نب دعس كلام وبأ اهب درفت ةدايزلا
 .«ًاروهطو ًادجسم ضرألا انل تلعجو)»

 1٠-1١(. ص) حالصلا نبا ةمدقم رظنا ۱

 .ةدايزلا كلت # یبنلا هيف ركذ يذلا سلج ا كلذ صقانلا ثیدح ا يوار رضحي مل يآ (۳)

 وأ عزم ربخ هغلب نأ لثم ةدايزلا عامس نع لغاش صقانلا يوارل ضرعي نأ يأ ٤(

 حارف تدرشف سلج ا باب ىلع ةباد هل تناك وأ ءناسنإلا ةجاح وأ .مأ هل ضرع

 .ةدايزلاب هريغ درفناف اهعبتي

 .(۲۲۱/۲) ةضورلا رصتخ حرش رظنا
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 يبأ دنع نيرثكألا لوق مدق :دحاو سلجم يف امهنأ ملع ناف
 یقا ے۲۲٢ )١()۲(

 ۔'“تبثلا "”[لوق] مَدُق :طبضلاو ظفح ا ین ایواست نإف

 (ٰپسیی س۲
 . نيتياور هيف يضاقلا لقنو

 :باطخلا وبأ لاقف دحاو سلجم يف ناك عامسلا نأ ملع نإف) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .(نيرثكألا لوق مدقي

 ٠١۳(. /۳) ديهمتلا :رظنا

 .لصألا يف دری ملو ((ع))و «ب)) و «أ» نم تبثملا

 لوق مدق ةاورلا ضعب نم هيف ةدايزلا تعقوو دحاو ثيدحلا سلجم ناك اذإ يأ
 .ةرثكلا بناجل ًابيلغت مهريغ وأ ةدايزلا ةاور اوناك ءاوس نيرثكألا

 ظفحلا نأل ؛طبضألاو ظفحألا مدق :صقانلاو دئازلا ةاور يأ ةرثكلا ین اووتسا نإف

 لوق مدق :طبضلاو ظفحلاو ةرثكلا يف اووتسا نإف .امهب حيجرتلا حلصي امم طبضلاو

 .تبثملا
 .(971/9) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
 یلعف ايواست اذإ يضاقلا لاقو) :«ع»و «ب» و «أ» ينو (ناتياور) لصألا يف

 .(نيتياور

 مامإلا نع باطخلا وبأو يضاقلا ركذ دقف طبضلاو ظفحلاو ةرثكلا يف ءاوس اناك اذإ يأ
 ينرميملا مساقلا نب دمحأ ةياور يف هلاق ىلوأ ةدايزلاب ذخألا نأ :امهدحأ :نيتياور دمحأ

 .نيملكتملاو ءاهقفلا ةماع لاق هيو

 «بلاط يبأو يزورملا ةياور يف دمحأ مامإلا هيلإ اموأ ةحورطم ةدايزلا :ةيناثلا ةياورلا
 .ثيدحلا باحضأ نم ةعامج لاق هبو

 ةدعلا :رظنا )5 /۳ 9-1١٠١ ٠١١( ديهمتلا )۳/ ١986-161(,

Tot 



 لصف

(r .لمتخ ار نیب "° قرفملل ؟''_یٹعملاب ثيدحلا ةياور زوجن )) هريغ»و» ! 

 همهف اميف “روهمجلا دنع '''؛معألارو «ماعلا»و «رهظألا»و «رهاظلا»و ..
 .طابتتسالاب ال ًاعطق

 وک

20 
6 
(O 

 مم

 ام ةفنصملا بتكلا رييغت زوجي ال هنأ ىلع مهقافتال ةفنصملا بتكلا ريغ يف فالخ ا لحم

 اميف ملعن اميف سانلا ہارجآ الو ًايراج هارن ال فالخلا اذه نإ مث» :حالصلا نيا لاق
 هيف هلدب تبثيو فنصم باتك نم ءيش ظفل ريغي نأ دحأل سيلف بتكلا نوطب هتتمضت
 طبض نم مهيلع ناك ال صخر نم اهيف صخر ىنعملاب ةياورلا نإف ہہانعمب رخآ ًاظفل
 هيلع تلمتشا اميف دوجوم ريغ كلذو .بصنلاو جرح ا نم اهيلع دومجلاو ظافلألا
 .«هريغ فینصت رييغت كلي سيلف ظفللا رييغت كلم نإ هنألو .بتكلاو قاروألا نوطب
 .(ة71/-075/5) ريثملا بكركلا حرش «( 1١١6-٠١5 ص) حالصلا نبا ةمدقم :رظنا
 .(قرفملا ملاعلل) :«ع»و ءاج يفو .(ملاعلل) :«بد» 5

 ۔(لمتح ا ریغو) :«ع»و «ب»و ۸۸3 يف

 ۔ینعم اب ثیدح ا ةیاور زاوجب لوقلل لوألا طرشلا وه اذه
 ظافلألاك هيف سانلا فلتخ ال اميف ظفل ناكم ًاظفل يوارلا لدبي نأ :يناثلا طرشلا

 .ميرحتلاو رظحلاو ةقارإلاو بصلاو سولجلاو دوعقلا :لثم ةقدارتملا .

 عونب همهف اميف ظفللا لادبتسا زوجي الف ىتعملا مهفب يوارلا عطقي نأ :ثلاثلا طرشلا
 ۔لالدتساو طابنتسا

 عقاومب لهاجلل زوجي الف ظافلألا تالالدب ًافراع يوارلا نوكي نأ :عبارلا طرشلا
 .ظافلألا قئاقدو باطخلا

 ۔(۳-۸٦۳۷۰ /۳) رئاصبلا يوذ فاحتإ .((477 /۲) رظانلا ةضور :رظنا
 مامإلا هيلع صن دقو ءاملعلا روهمجو ةعبرألا ةمثألا هب لاقو لوألا لوقلا وه اذه
 لك انهمو ثراحلا يبأو دايز نب لضفلاو ينوميملاو برح ةياور يف - ہللا همحر - دمحأ
 3 .ىنعملاب نوثدحي ظافحلا لاز ام :لاقو .ىنعملا ىلع ةياورلا زوجت :هنع
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 امك اهاّدأف» : 5 هلوقل ؛'''اتلطم ثيدحلا باحصأ ضعب هنم عنمو

 .(اهعمس

 .مهناسلب مجعلل عرشلا حرش زاوج ىلع عامجإلا :انلو

 ةفلتخ ظافلاب ةباحصلا اهاور «عئاقولاو بطخ ا نألو

 .دكآ ةداهشلاو اهريغب اهؤادأ :ةيمجعلاب ةداهش لّمحت نمل زوجيو

 .هريغو م اعلا نيب هيف هقيرفتل ؛انل ةجح ثيدحلاو

 .عمس امك وار :ىنعملاب يوارلا نألو

 حرش ؛(٢/٤٢٦) رظانلا ةضور )1١1/7(: ديهمتلا ء(۹-۸/۳٦۹۱۹) ةدعلا :رظنا =

 (۵۹۹/۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۲۸۱ ص) ةدوسملا ء(٢/٤٢۲) ةضورلا رصتخ

 ةلدألا عطاوق ء(٢/٥٢٥٢) ریئلا بكوكلا حرش ء(۲۰۸۰ )٥/ ريبحتلا حرش ريبحتلا

 يجابلل لوصفلا ماكحإ .(506 )١/ ناهربلا ء(۷/۱۲٦1) لوصح ا ء(۳۲۷ /۲)

 )۳٥٣/۱( يسخرسلا لوصأ ء((٥/٦۲۳) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(١۳۸ ص)

 ٠١5(. ص حالصلا نبا ةمدقم ء(٣/٥٤) رارسألا فشك

 نيريس نبال ىلعي وبأ هبسنو «نيعباتلا نم ةعامجو رمع نبا نع يناعمسلا هاكح )١(

 مظعم نع ینیوج ا هلقنو «يزارلا ركب يبألو ةیعفاشلا ضعبلو فلسلا نم ةعامجو

 نیثدح ا ضعبل حالصلا نبا هبسنو ؛ةيرهاظلا نع باهولادبع يضاقلا هلقنو .نيثدحل

 .نييلوصألاو ءاهقفلا نم ةفئاطو

 هقفلا لوصأ ء(١/٢٦۱) ديهمتلا ء(۹۹/۳) ةدعلا :(777/5) ةلدألا عطاوق :رظن

 ؛(١/٦٥) ناهربلا ء(۲۰۸۲ )٥/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٦٦٦-۹۹/۲٦) حلفم نبال

 حيقنت نع باقنلا عفر :(558/4) طیح ا رحبلا ء(٢/٦۸) مزح نبال ماكحإل

 .(۹۸/۲) يوارلا بيردت ء(١۱۰ ص) حالصلا نبا ةمدقم ء(۲۳۷ )٥/ باهشل
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 لامتحال ؛'باطخلا ىبأ دنع هنم رھظاب رظفل لادبإ زوجي الو ٠
 ۱ كلذ عر | ظ 3 اشل ا ote )٢( ا

 ا

| 

 ا

/ 
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 .(هنم رھظاب ًاظفل لدبي نأ زوجي ال :باطخلا وبأ لاقو) :«عا>و «ب»و «أ» يف م
 ىفخأ وأ ىنعم هم رهظأ وه ا هلدب نإ امأق» ۱٦١(: /۳) ديهمتلا يف باطخلا وبأ لاق (؟) 0

 ةرات يلجلا ظفللاب مكحلا فرعي نأ لوسرلا دوصقم نوكي نأ زوجي دق هنأل ؛زوجي الف
 ۱ .«ءاملعلا هماع لاق هبو یرخآ يفخ ابو
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 ب۸

(١) 

(1) 

(۳ 

2) 

 لصف

 ."روهمجلا دنع ةلوبقم :ةبا ۱” ليسارم

 ۔'“!ااف الإو «لبق : ''!یباحص / نع الإ يوري ال هنأ فرع نإ :لیقو

 .فورعم وارب هديقي ملو دانسإلا قلطأ
 يذلا ثيدحلل ليقف نيقرفتم ًاعطق يأ ًالاسرأ موقلا ءاج مهوق نم نوكي نأ لمتحيو

 نم هلصأ نوكي نأ لمتحيو ىرخألا قلت مل مهنم ةفئاط لك يأ لسرم هدنس عطقلا

 ثيدحلل لسرملا نأكف هثدحي اميف هب ةقثلاو ناسنإلا ىلإ ةنیئامطلا وهو لاسرتسالا

 .هب قثوو هنع لسرأ نم ىلإ نأمطا
 ناسل ء(٢۲۲ ص) ريثملا حابصملا ء(٢۲ ص) ليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماج رظنا

 .(۲۸۵۔-۲۸۱/۱۱) برعلا

 همسي مل رخآ وار ةطساوب لٹ ينلا نع هاور ام وه يباحصلا لسرم

 ۱ .(۲۲۸/۲) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 :(۲۲۸/۲) ةضورلا رصتخ حرش ء(٢/٤٢٥) رظانلا ةضور :يف روھمجلل هتبسن رظنا

 حرش ؛(٥/۲۱۸۱) ریرحتلا حرش ريبحتلا ء(٦/١٦٦) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 0۸١(. /۲) ریئلا بكوكلا

 هتداعب وأ ہربخ حيرصب فرع اذإ الإ لبقي ال :اولاقف موق ذشو) :(ع))و «بد)و «أ» يف

 .(يباحص نع الإ يوري ال هنأ

 يبا ذاتساللو ينالقابلل لوقلا اذه )4٠١/4(.: طیح ا رحبلا ف يشكرزلا بسن

 .يييارفسإلا قاحسإ
۲۸۹ 1 

 ٠ لسرملا ناكف هتقلطأ اذإ اذك تلسرأ مهلوق نم هلصأ لسرملاو ءلسرم عمج ليسارملا
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 1 .ةلادعلا فورعم ٠
 ا

1 

| 

 یف ار

 مر ا

 مج

 عم ةباحصلا رغاصأ ةياور لوبق ىلع ةمألا قافتال ؛حیحصب سيلو

 .ريبزلا نباو ءسابع نباك مهراثكإ ٠ ٠

 يعبات وأ ءيباحص نع وأ ء 4 یبنلا نع الإ نووري ال مهنأ :رهاظلاو

 مل نم 2 ہللا لوسر لاق :لوقي نأ يهو] ةباحصلا ريغ لیسارم امأف

 دم اتياور اهيفف ''' [ [هرصاعي مل نم ةريره وبأ لاق لوقي وأ ہرصاعی ٠١

 .(”ىضاقلا اهراتخا '''لبقت :امهادحإ
5 000 5 ¥( 

 . ”نيملكتملا نم ةعامجو گاافیح يبأو كلام بهلم وهو

 .لصألا ين دري ملو «ع»و «ب»»و «أ» نم تبثملا

 ۔(۱١۱۳ /۳) ديهمتلا ۹۰۱٦-۹۰۹( /۳) ةدعلا :رظنا

 :نيعباتلا نم لجرلا لاق اذإ :لاق مرثألا ةياور يف - هللا همحر - دمحآ مامإلا هيلع صن
 عفري لاق نإف :هل ليق .حيحص ثيدحلاف همسي لو 5 ينلا باحصأ نم لجر ینثدح

 ۔ءيش ياف :لاقف ٠ لي ينلا نع رهف ثيدحلا

 )۹۰٦/۳(. ةدعلا رظنا

 .ةلبان ا رثكأو ىلعي وبأ يضاقلا اهراتخا

 رصتخ حرش ؛(478/1) رظانلا ةضور ء(١١٠ /۳) ديهمتلا «(5*4 ) ةدعلا :رظنا
 )٥٢٦٦/٦( حلفم نبال هقفلا لوصأ ؛ء(٢٥۲ ص) ةدوسملا ( /۲) ةضورلا
 .(21/5/5؟) ريثملا بكركلا حرش )٥/ ۲١٢٥٢( ري حرش رببحتلا

 لوصألا ناهرب نم لوصح ا حاضيإ ء(۹٤۳ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ :رظنا
 حيقنت نع باقنلا عفر ء(۳۷۹ ص) لوصفلا حيقنت حرش ٦۸٤( ص) يرزاملل

 .(707” ص) :لوصولا حاتفم ء(٥/۲۲۱) باهشلا

 فشك ٤٤۹(« ص) يدنمسألل رظنلا لذب ؛(٣٦۳ /۱) يسخرسلا لوصأ :رظنا
 )۱۷٣/٢(. توحرلا حتاوف ء(٣/٢۱۰) ءريرحتلا ريسيت ء(۲/۳) رارسألا
 (۱۳۱/۴۳) ديهمتلا ء(۱۲۳/۲) يدمآلل ماكحإلا .(477 /؟) ةلدألا عطاوق :رظنا

 .(7 /۳) رارسألا فشك
 ۲۹و



 .هنع ىور نم ةلادع ملع اذإ الإ كلذب مزجي ال :لدعلا نأ رهاظلا نأل

 .“ ماظلا 5۲ هاو

(0) 

 ور
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 لئس دقو ميهاربإ نب قاحسإ ةياور يف هيلإ أموأ» :(۹۰۹/۳) ةدعلا يف ىلعي وبأ لاق

 ةباحصلا نع ثيدح وأ كيلإ بحأ تبث لاجرب لسرم لإ ينلا نع ثيدح نع

 .«يلإ بجعأ ةباحصلا نع لاقف ؟تبث لاجرب لصتم

 .يباحصلا لوق هيلع مدقي مل ةجح ناك ول ذإ ةجحب سيل هنأ ىلع هلوق نم لدي اذهو
 ؛(۲۴۰/۲) ةضورلا رصتخم حرش ء(۲۹/۲٦) رظانلا ةضور ء(۱۳۱/۳) ديهمتلا :رظنا

 حرش )5١41/8(: ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٦/٦٦٦) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 .(۵۷۷ /۲) رينملا بكركلا

 نم ىمس اذإ نركي نأ اهئمو (هنع ملعلا لبق نم هريغ لسرم هقفاوي وأ «هودئسيو

 ملعأ الف نیعباتلا رابك دعب نم اماف يعفاشلا مامإلا لاق مث .ًالوهجم مسي مل هنع ىور

 :رومأل هلسرم لبقي ادحاو مهنم

 .هجرغ فعضب هولسرأ امیف لئالدلا مهيلع دجوی مهنأ :رخآلاو
 43١-450(. ص) ةلاسرلا يف كلذ ليصفت :رظنا

 ١٤٤ -٤٤((. /4) طیح ا رحبلا :يف كلذ ليصفت :رظنا

 .لصألا يف دري مو «عا)و «ب»و «أ» نم تبثلا (4)

 )۱۳٣/۱(. مزح نبال ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا :رظنا )٥(

 همحر - ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق .مالسإلا خيش هراتخا ليصفتلاب ثلاثلا لوقلاو )٦(

 لوبقملا اهنم نأ لاوقألا حصأو اهّدرو اٰموبق يف سانلا عزانت دق ليسارملاو» : - هللا

 - .هلسرم لبق ةقث نع الإ لسرپ ال هنأ هلاح نم ملع نمف .فوقوملا اهنمو دودرملا اهنمو

Te 



 متأ لھجل اف هّمسي مل اذإف ءلبقت مل :هلدعي ملو .هخيش ركذ ول هنأل

 كلذكف ءلصألا دهاش نييعت عم الإ لبقت ال عرفلا ةداهش نألو

 .ةياورلا _

)١ oسلج اندو «ظفللا» :يف ":داهشلا قرافت ةياورلا نأب :بیجاو ھُ٭ ۰. ) 

 «لصألا دوهش نع رزجعلا»و «ةيرحلا»و «ةيروكذلا»و «ددعلا»و

 '''مءاعرتسالاززو 0 ١

 اذهف هلاح فرعي ال نّمع ةياور هلاسرإ ناك ًةقثلا ريغو ةقثلا نع لسري هنأ فرع نمو =

 .فوقوم
 :نيهجو نم لسرملا ءاج اذإو .ًادودرم ناك تاقثلا هاور ال ًاقلاخ لیسارم ا نم ناك امو ۰

 كلذ لثم نإف .هقدص ىلع لدي ام اذهف رخآلا خويش نع ملعلا ذخا نييوارلا نم لك |
 نإف «قدص هنأ ملعي ام اذه ناك :بذکلا دّمعتو هيف أطخلا لثامت ةداعلا يف روصتي ال 7

 .«أطخلا ةهج نمو بذكلا دمعت ةهج نم ىتؤي امنإ ربخملا 0

 ٤١١(. /۷) ةيوبنلا ةّئسلا جاهنم رظنا |

 رحبلا :(217-4 )١/ يفارقلل قورفلا :یف ةیاورلاو ةداهشلا نیب قرفلا ليصفت :رظنا )١( ظ

 .(45؟-1//411) طیح ا

 :يتأي امك اهليصفت ةياورلاو ةداهشلا نیب قورف ةعبرأ انه فلؤم ا ركذ (۲)

 ةياورلا اما .ینعملاب لبقت الو سلجملا سفن يفو ظفللاب بت ةداهشلا نأ :لوألا قرفلا

 .ظافلألا تالالدب ًالاع يوارلا ناك اذإ ىنعملاب لبقتف

 لبقيف ددعلا اهيف طرتشي الف ةياورلا امأ ددعلا اهيف طرتشي ةداهشلا نأ :يناثلا قرفلا

 .دحاولا ريخ

 .ةأرملاو ركذلا نم لبقتف ةياورلا امأ ةيروكذلا ةداهشلا يف طرتشي هنأ :ثلاثلا قرفلا

 لصألا ةداهش عامس نع زجعلا دعب الإ عرفلا ةداهش لوبق زوجي ال هنأ :عبارلا قرفلا

 خيشلا نم ثيدحلا عامس ىلع ةردقلا عم ةاورلا نم وار عمسن نأ زوجيف ةياورلا امأ

 .هب ثدح يذلا

۲1۱ 
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 لصف

 لوق يف "ونو ركذلا سمك ىولبلا هب معت اميف دحاولا ربخ لبقيو
00 

 ۔'''روھمح ا

 لحي الف ًاريثك دجوي / كلذ نأل ؛لبقي ال :'''ةیفن ا رثكأ لاقو

 .عرشلا ءافخإ ىلإ هئادأل ؛همكح عيشي ال نأ عراشلل

(۱) 

(۲) 

 .دبعلاو رح ا نم لبقتف ةياورلا فالخب ةيرحلا ةداهشلا يف طرتشي هنأ :سماخلا قرفلا

 كلت لصألا دوهش مهلمحي ىتح ةداهشلا مه زوجت ال عرفلا دوهش نأ :سداسلا قرفلا

 نالف ىلع نالفل دهشأ ينأ يتداهش ىلع دهشا :عرفلل لصألا دهاش لوقيف ةداهشلا

 لصألا دهاشف هتظفح اذإ ءيشلا تيعر نم ذوخأم ءاعرتسالا كلذ ىمسيو اذك

 هتيوار زوجت ربخلا نإف ةياورلا فالخب اهيدؤيو هتداهش ظفحي نأ عرفلا دهاش نم بلطي

 .ربخلا كلذ ىنع ورا :لوقي نأ ريغ نم

 .(۳۹۸-۳۹۹ /۳) رئاصبلا يوذ فاحتإ :رظنا

 .(ةالصلا يف نيديلا عفرک) :«عا>و («با»و «أ» يف

 .ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا نم

 رظانلا ةضور ء((٤/۳۸۹) حضاولا ء(۸1/۳) ديهمتلا .(888 /”) ةدعلا :رظنا

 ((517/5) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۲۲۳ /۲) ةضورلا رصتخ حرش .(4777/0)

 ماكحإلا ء(١/٦٦٦) ناهربلا ۳٥۷( /۲) ةلدألا عطاوق ؛(٣۳۱ ص) قرصبتلا

 ۳٤٣٤٣(: ص) يجابلل لوصفلا ماکحا ء(۷/0٤۳ طیح ا رحبلا (۱۱۲/۲) يدمآلل

 حاتفم )۱۷٤/١( باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء((۳۷۲ ص) لوصفلا حيقنت حرش

 دمحم نب ملسم خیشلل ىلا مومع ء(۳۱۷۔-٣۳۱ ص) يناسملتلل لوصولا

 ۱۹۲-۲٤٢(. ص) يرسودلا

 رارسألا فشک ؛(٤٢٦ ص) لوصألا نازيم ء(١/۸٦۳) يسخرسلا لوصأ :رظنا

 توحرلا حتاوف ء((۱/۲٥۲۹) ریبحتلاو ريرقتلا ء(۱۱۲/۳) ریرحتلا ریسیت )۳/ ۱١

 .ةقباسلا رداصملاو ء۱۲۹/۳)

۲ 
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 ." «ةرباخملا» ف جيدخ نب عفار رخو '''منیناتح ا

 .هقيدصت ناكمإ عم هبيذكت زوجي الق ہقدص نکمم «مزاج لدع هنألو

 .ىلوأ دحاولا ربخف ؛سايقلاب تبثي كلذ نألو

 ةساجنلا جورخ»و '؟'«ةهقهقلا»و ''”«رتولا» : ب لطبي :هوركذ امو

 .هجيرخت قبس

 .هجيرخت قبس
 يذلا ثيدحلاب اولدتساو ىولبلا هب معت رمأ وهو رتولا بوجوب ةيفنحلا لاق يأ
 .ةفاذح نب هجراخ نع يذمرتلاو دواد وبأ هج رخأ

 مكل ريخ يه ةالصب مكدمأ دق لجو زع هللا نإ»:لاقف ل هللا لوسر انیلع جرخ :لاق

 .«رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا نيب اميف مكل اهلعجف ؛رتولا يهو معنلا رمح نم
 ديزي ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح ةفاذح نب ةجراخ ثيدح :يذمرتلا لاق

 .بيبح نب
 يذمرتلا ننس رولا بابحتسا باب قالصلا باتك 40٠(« /1) دواد يبأ ننس :رظن
 .رتولا يف ءاج ام باب ءرتولا باوبا ء۷۰)
 .ىولبلا هب معت رمآ اذهو «ةالصلا يف ةهقهقلا نم ءوضولا بوجو يف ي

 نب حيلملا يبأ نع رانيد نب نسحلا قيرط نم ينطقرادلا هجرخأ كلذ يف دراولا ربخلاو

 رصبلا ريرض لجر لبقأ ذإ ق ہلا لوسر فلخ يلصن نحن امنيب» :لاق هيبأ نع ةماسأ
 ةالصلا ةداعإو ًالماك ءوضولا ةداعإب 4 ہللا لوسر انرمأف هنم انکحضف ةرفح يف عقوف
 .«اطوأ نم

 يف اطخا دق امهالكو نافيعض ةرامع نب نسحلاو رانيد نب نسح ا :ينطقرادلا لاق

 ناميلس نب صفح نع يرصبلا نسحلا ثيدحلا اذه ىور امناو نيدانسإلا نيذه
 = لاقو كلام نب سنأ نع رخآ قيرط نم ًاضيأ هجرخأو السرم ةيلاعلا يبأ نع يرقنملا
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 .دحاولا ربخی تبث دقو ,"”كلذك هنإف أ ' «ةماقإلا ةینٹو «ليبسلا ريغ نم < ئے 7 ےس یر پے ) ۱

 ريغ مالس نع هوري مل نسحلا وب أ خيشلا لاق ركنم ثيدح اذه ةيمأ وبأ لاق ینطقرادلا =

 وهو ربح ا نب دواد هاورو :ثیدح ا عضي كورتم وهو ةلبج نب ورمع نب نمحرلادبع

 سنأ نع ةداتق نع ًاضيأ فيعض وهو طوخ نب بويأ نع ثيدحلا عضب كورتم
 .ةهقهقلا ثيداحأ باب ءةراهطلا باتك 111-114 /1) ينطقاردلا ننس رظنا

 ةماجحلاك نيليبسلا ريغ نم جراخلا نم ءوضولا بوجو يف دحاولا ربخ اولبق ةيفنحلا )١(
 نم ینطقرادلا هجرخأ ةماجحلا نم ءوضولا يف دراولا ثيدحلاو .فاعرلاو ء ءيقلاو

 لاقو «لئاس مد لك نم ءوضولا» ظفاب يرادلا ميمت نع زيزعلادبع نب رمع قيرط
 ديزيو دلاخ نب ديزيو هآر الو يرادلا ميمت نم عمسي مل زيزعلادبع نب رمع :ینطقرادلا

 .نالوهجم دمحم نبا

 .ندبلا نم جراخلا نم ءوضولا باب ءةراهطلا باتك ء(١١٠ )١/ ینطقرادلا ننس :رظنا

 قيرط نم هجام نبا هجرخأ دقف فاعرلاو ءیقلا نم ءوضولا ١ دراولا ثیدح ا امأ

 فاعر وأ ءيق هباصأ نم :5# هللا لوسر لاق» :تلاق ةشئاع نع شاّیع نب ليعامسإ

 .«هتالص ىلع نبيل مث اضوتيلف فرصنیلف يذم وأ سلق وأ
 ةفيعض مهنع هتياورو نييزاجحلا نع ىور دقو شایع نب ليعامسإ هدانسإ يف :دئاوزلا يف
 دين هللا لوسر نارب ءادردلا يبأ نع هللس يف يذمرتلاو هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 .«اضوتف رطفاف َءاق

 .بابلا اذه يف ءيش حصأ نيسح ثيدحو «ثيدحلا اذه ملعملا نيسح دوج دقو يذمرتلا لاق

 ةراهطلا باوبأ ٥٢١٤ -۱٢٤( /۱) يذمرتلا ننس ©« 0) دمحأ مامإلل دنسملا :رظنا

 .ءيقلا نم ءوضولا يف ءاج ام باب

 وبا هجرخأ كلذ يف دراولا ثيدحلاو ةماقإلا يف نيتلعيحلا ةينثتو نيتداهشلا ةينثت يا (؟)
 .ليوط ثيدح نم ةروذحم يبأ نع هجام نب باو يذمرتلاو دزاد

 . حيحص ثيدح ناذألا يف ةروذحم ىبأ ثيدح :يذمرتلا لاق

 يذمرتلا ننس «ناذألا فيك باب قالصلا باتك ء((۱۹۱/۱) دواد يبأ ننس :رظنا

 باتک «(۲۴۵ /۱) هجام نبا ننس «میجرتلا يف ءاج ام باب ؛ناذألا باتك )١/ ۳٦٣(

 .ناذألا يف عيجرتلا باب «ناذألا

 .ىرلبلا هب معت تام وهو (۳)

 ۔(۲۳ ۲۳٣-٥ /۲) ةضورلا رصتخ حرش :يف ةقباسلا کا :رظنا
4 
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 .'''تاھبشلاب طقسي امو :دودح ا يف دحاولا ربخ لبقيو

 .دحلا ءردل ةهبش نوكيف «نونظم هنأل ؛“ٴ”لبقی ال :''يخرکلا نعو

 هيف لبقيف ةداهشلاب تبثي يعرش مكح دودحلا نإف «حيحصب سیلو

 هتوبث نم ىلوأ دحاولا ربخب كلذ“ توبثو «ماكحألا رئاسك دحاولا ربخ
 .سايقلاب

 يف نالبقيو نانونظم امهو («سايقلا»و «ةداهشلا» ب لطبي :هوركذ امو

 . [دودحلا]

 .لصألا يف دري و «عا)و «ب» و «أ» نم تبنملا )۱ 7

 رظانلا ةضور ء(٥/٥۳۹) حضاولا ء(۹۱/۳) ديهمتلا ء(۸۸/۳) ةدعلا :رظنا (۲)
 :(577/1) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٢/٦۲۳) ةضورلا رصتخ حرش ( “70
 مج نتم ىلع يلح ا حرش ء(٤/۸٤۳) طیح ا رحبلا (۱۱۷ /۲) يدمآلل ماكحإلا

 .(۸۸/۳) ريرحتلا ريسيت ء(۱۳۱/۲) عماوجلا
 ء(٢/٢۲۷) ريبحتلاو ريرقتلا ء(٣۳۳-۱/٣۳٣۳) يسخرسلا لوصأ :يف هل هتبسن رظنا
 TY) /۲) تومحرلا حتاوف

 .(لبقي ال هلأ يخركلا نع يكحو) :(ع))و «ب))»و «أ» يف

 .(سايقلا) لصألا فو (574 /؟) رظانلا ةضور نم تبنملا

٦٢ 



0) 

("۲) 

(۳) 

١ a]كلا  

 ."”سايقلا فلاخي اميف دحاولا ربخ لبقيو

 . هيلع مدقم هنأ : كلام نعو

 .لصألا يف دري مو «ع»و «ب»و «أ» نم تبثلا

 ةيفنحلا نم يخركلاو امهباحصأو يعفاشلاو دمحأ مامإلا هب لاقو لوألا لوقلا وه اذه

 .رثكألاو

 رظانلا ةضور .(795/4) حضاولا ء(4/۳٤4) ديهمتلا ء(۸۸۸/۳) ةدعلا :رظنا

 نبال هقفلا لوصأ ؛(۲۳۹ ص) ةدوسملا «(۲۳۷ /۲) ةضورلا رصتخ حرش :.( 456 )

 عطاوق 7١5(: ص) ةرصبتلا ء(٥/۲۱۲۹) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۲۷/۲٦) حلفم

 ء(۱۱۸/۲) يدمآلل ماكحإلا ء(٢/۲۰۲) لوصألا ىلإ لوصولا ۳٦٣( /۲) ةلدألا

 .(۳۷۸ /۲) رارسألا فشك

 بهذم يف نیلوق اركذ امهنأ دشر نباو ضايع يضاقلا نع يواشوشلاو يفارقلا لقن

 كلام مامإلا بهذم يطيقنشلا ررحو .دحاولا ربخ ىلع سايقلا ميدقت يف كلام مامإلا

 وهو يكلاملا هقفلا لوصأ يف ررقملا وه «ىكح» ةغيصب كلام نع ركذ يذلا اذه لاقف

 اذه فالخ يضتقت هبهذم عورف نکل دحاولا ربخ ىلع كلام دنع مدقم سايقلا نأ

 اذهو «هبهذم ءارقتسا هيلع لدي ام وه اذهو ءسايقلا ىلع دحاولا ربخ مدقي هنأو

 .صنلا دوجو عم زوجي ال سايقلا نأل هيف كش ال يذلا قحلا وه لوقلا

 باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ؛ء(۳۸۷ص) ينارقلل لوصفلا حیقنت حرش :رظنا

 كلام مامإلا هقف لوصأ ؛(٢٦۲ص) يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذم .(۲۸۳ /0)

 ۷۹۵-۸٠١(. /۲) نالعشلا نح رلادبع روتكدلل «ةيلقنلا هتلدأ»

 .(هيلع مدقی سايقلا نأ كلام نع يكحو) :(ع)و ((بالو «أ» يف (4)
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(HU ب۹ م "لوصألا / نعم وأ "لوصألا فلاخ اذإ : ةقينح يبأ نعو 

 0 .(ةقينح وہا لاقو) :ا(ع)و (بالو «1» يف دھج
 ىلع دحاولا ربخ ميدقت ةفینح يبأ بهذم نأ ريرحتلا ريسيت يف هاشداب ريمأ ركذ
 فورعملا طباضلا لدعلا هيوري دحاولا ربخ ناك اذإ لوألا عونلا :نيعون ىلإ دحاولا ربخ مسقو لّصف دق يراخبلاو يسخرسلاك مهضعبف ةيفنحلا امأو .ًاقلطم سايقلا
 ديز وأ ةلدابعلا وأ نيدشارلا ءافلخلا دحا يوارلا نوكي ناک داهتجالاو يأرلاو هقفلاب
 مهربخ نإف ةباحصلا نم هقفلاب نيروهشملا نم مهريغو لبج نبا ذاعمو تباث نبا
 ناك نإف هل ًافلاخ وأ سايقلل ًاقفاوم ربخلا ناك ءاوس لمعلا بوجو هيلع ينتبير ةجح
 ظفحلاو طبضلا نسحو ةلادعلاب فورعملا هيوري دحاولا ربخ ناك اذإ :يناثلا عونلا .ريخلاب لمعيو سايقلا كرتي سايقلل ًافلاخ ناك نإو ءەب دیات سایقلل ًاقفاوم
 نإف سايقلا فلاخ امو هب لومعم وهف هتياور نم سايقلا قفاو امف هقفلا ليلق هنكلو
 .هتياور ىلع مدقم ًاعرش حيحصلا سايقلاف الإو «هب لومعم وهف لوبقلاب ةمألا هتقلت
 يوارلا هقف طارتشا نم انركذ ام انأ ملعاو لاق مث ليصفتلا اذه يراخبلا دروأ دقو
 ديز وبأ مامإلا يضاقلا هراتخاو نابآ نب ىسيع بھذم سايقلا ىلع هربخ ميدقتل
 .نيرخآتملا رثكأ هعباتو ايارعلا ربخو ةارصملا ثيدح هيلع جرخو
 يسخرسلا لوصا ٠۳١-۱٤١ /#) صاصجلل لوصألا يف لوصفلا :رظنا

 رارسألا فشک 458-407١(, ص) يدنمسألل رظنلا لذب )۱۷٣۱-"۳٣٤٤(
 .(۱۷۷ /۲) تومحرلا حتاوف ء۳) ريرحتلا ريسيت ء(۳۸۳-۷۷/۲٢)
 لكشتسي ام نيتلأسملا نيب قرفلا نأ ملعاو» :لاقف نیتلاسم ا نيب قرفلا ینوطلا نیب
 سایقلا نأ :باوجلاو ؟لوصألا فلاخ ام نيبو سايقلا فلاخ ام نيب قرفلا ام لاقيف
 دقن سايقلا فلاخ امف ًاسايق لصأ لك سیلو لصا سايق لك ذإ ؛لوصألا نم صخأ
 وأ «صنل وأ .سايقل ًافلاغ نوكي نأ زوجي «لوصألا فلاخ امو ءًاصاخ ًالصا فلاح
 .كلذ ريغ وأ ناسحتسا وأ باحصتسا وأ :لالدتسا وأ .عامجإ
 ضاقتناك سكعلاب نوكي دقو لوصألا ضعبل ًاقفاوم سايقلل ًافلاخ ربخلا نوكي دقف
 - ضعبل فلات وهو هتنظمب مكحلل قيلعت هنإ ثيح نم سایقلل قفاوم مرنلاب ءوضولا

1¥ 
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 . #4 ينلا هيلع رکنی ملو ةنسلا مدق'''اذاعم نأل ؛دساف وهو

 ًاعیج امه الا نوكي دقو ثدح ا جورخ مدع لصألا ذإ باحصتسالا وهو لوصألا

 لد عامجإلاو صنلا كلذك هلثمب ءيشلا نامض ىلع لد امك سايقلا نإف ةارصملا ربخک

 .«كلذ ىلع

 .(۲۳۷-۲۳۸ /۲) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 دهش يجرزخلا يراصنألا سوأ نب ورمع نب لبج نب ذاعم ليلجلا يباحصلا وه

 نميلا ىلإ لي ينلا هثعب مارحلاو لالحلا ملع يف ًاعدقم ناكو دهاشملا رٹکاو ًاردبو ةبقعلا
 .ه ۱۸ ةنس ماشلاب ساومع نوعاطب هتافو تناكو ايضاقو الماع

 )٤١١/۳(. ةياصإلا ؛.("00 /۳) باعيتسالا :رظنا

 نع ورمع نب ثراحلا قيرط نم «(۳۲۷ /۲) ہننس يف دواد وبأ هجرخأ ذاعم ثيدح

 نميلا ىلإ ًاذاعم ثعبي نأ دارأ ال نت هللا لوسر نأ لبج نب ذاعم باحصأ نم سانأ

 يف دجت مل نإف :لاق .هللا باتكب يضقأ :لاق ؟ءاضق كل ضرع اذإ يضقت فيك :لاق»

 ين الو 8 ہللا لوسر ةّنس يف دجت مل نإف :لاق لج هللا لوسر ةّئسبف :لاق ؟هللا باتك

 هلل دمحلا :لاقو هردص 5 ہللا لوسر برضف .ولآ الو يبأر دهتجأ لاق ہللا باتك

 .«هللا لوسر يضري ام هللا لوسر لوسر قفو يذلا

 ءاج باب ؛ماكحألا باتك يف )٦٦٦/٣( هننس يف يذمرتلا هسفن قيرطلا نم هجرخأو

 .لصتم يدنع هداتسإ سيلو :يذمرتلا لاقو يضقي فيك يضاقلا يف

 يف يقهيبلاو ء(١/٦٦) هنتس يف يمرادلاو ء(٢۲۳ )٥/ دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 )١١4/1١(. ىربكلا ننسلا

 :نيفقوم يف ذاعم ثيدح نم ءاملعلا فقوم صخلتيو

 يف يراخبلا هفعض نمو ذاعم باحصاب ةلاهجلل ثيدحلا فعض نم :لوألا فقوملا

 يزوجلا نباو ء(۷۷۳ ص) ماکحأإلا ین مزح نباو ء(۲۷۷ /۲ ق/١ ج) ريبكلا هخيرات

 .(۲۷۳ /۲) ةيهانتملا للعلا يف

 ةمألا يقلتلو .ہانعم ةحصل ًارظن هب جاجتحالاو ثيدحلا لوبق ىري نم :يناثلا فقوملا

 نباو ء(۱۸۹/۱) هقفتملاو هيقفلا باتك يف يدادغبلا بيطخلا ءالؤه نمو لوبقلاب هل

 ٥٦-٦۹(. ص) ربتعملا يف يشكرزلاو ء(۲۰۲/۱) نيعقوملا مالعإ يف مٔیقلا
۲۸ 
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 رمع ميدقتك صنلا مدع دنع سايقلا ىلإ نولدعي اوناك ةباحصلا نألو

 .''” «نينحلا ةرغ» يف لمح ثيدح

)۱( 

 قرف

4 

 .""صنلا هغلب امل عباصألا تايد نيب ةيوستلا ىلإ هعوجرو

 .موصعمل ا مالك كلذ نألو

 .'''رضحلا نود رفسلا يف ذيبنلاب ءوضولا "”اوبجوأ مث

 .ملعأ هّللاو ءاهجراخ نود ةالصلا لخاد ةهقهقلاب ءوضولا اولطبأو

1 

 .هجيرخت قبس
 هل يور امل مث اهعفانم ردق ىلع اهمسقيو عباصألا تايد نيب لضافي 4 رمع ناك يأ

 نب ورمع نع دواد وبأ هجرخأ كلذ يف دراولا ثيدحلاو .ةيوستلا ىلإ عجر ثيدحلا

 نم رشع عبصإ لك ين عباصألا ينو» :هيفو ليوط ثیدح نم هدج نع هيبأ ن رع بیعش

 ءاوس عباصألا نأ #4 هللا لوسر ىضق» :لاق 3 ىسوم يآ نع یئاسنا هجرخأو .«لبإلا

 (...لبإلا نم ًارشع ًارشع

 ۸) يئاسنلا ننس .ءاضعألا ةيد باب «تايدلا باتك 2548 /1) دواد يبأ ننس :رظنا

 .عباصألا لقع باب «ةمساقلا باتك (/

 .ةيفنحلا يأ

 نب هللادبع نع ديز يبأ نع يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلاب اولدتساو

 روهط ءامو ةبيط ةرمت لاقف ذيبن :تلقف ؟كتوادإ يف ام كي ىنلا ىبلأس» :لاق .دوعسم

 لجر ديز وبأو ؛دیز يبأ نع ثيدحلا اذه يور امنإو :يذمرتلا لاق» .«هنم اضوتف

 .«لرهمجي

 يذمرتلا نئس ذيبنلاب ءوضولا باب «ةراهطلا باتك )54/١(.: دواد يبأ ننس :رظنا

 .ذيبنلاب ءوضولا باب «ةراهطلا باوبأ ء)

1۹ 



 عامجإلا :ثلاثلا لصألا

 ."'قافتالا :ةغللا يف "وهو

 6 مكرم اوعي ) :لاعت هلوقك - ًاضيأ -'''مزعلا ميمصت "ىلع قلطيو
 .[۷۱ :سنوي]

 نم رمأ ىلع #4 دمحم ةمأ نم رصعلا ءاملع قافتا :عرشلا يف "وهو

(000 

 رئاسو «سمخلا تاولصلا بوجو ىلع عامجإلاك «روصتم "هو

 .مالسإلا ناكرأ

 قلل

000 

(0) 

)٦( 

(¥) 

 .(هاتعمو) :«ع»و (با)و «أ» يف

 .(۱۰۹ ص) رينا حابصملا :رظنا
 .(ءازإب) :(ع))و (؛بالو «أ» يف

 لاق هل هسفن عج هنأك هيلع مزع هيلع عمجأو هرمأ عج :.(07/48) برعلا ناسل يف

 .رمألا ىلع ةميزعلاو دادعإلا عامجإلا :ءارفلا

 .(هانعمو) :(ع))و «بد>و «أ» يف

 دمحم ةمأ نم دقعلاو لحلا لهأ ةلمج قافتا هنأب ؛.95/1١2) ماكحإلا يف يدمآلا هفرعو

 .عئاقولا نم ةعقاو مكح ىلع ام رصع يف
 ةمألا هذه نم دقعلاو لح ا لهأ قافتا هنأب (۳۲۲ ص) حيقنتلا حرش يف يفارقلا هفرعو

 .رومألا نم رمأ يف
 رمأ ىلع رصع يف ةمألا يدهتجم قافتا هنأب ١977( /1) ريبحتلا يف يوادرملا هفرعو

 . ل ينلا دعب ًالعف ولو
 .(هدوجوو) :«ع))و ((ب))و «أ» يف

۲۷۰ 
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 ؟هيلع قحلا لهأ قافتا زوجي ال ملف :لطاب ىلع دوهيلا قافتا زاج اذإو

 .«ةهفاشملا»و «رابخإلا» ب فرعيو

 ۔''!روھمج ا دنغ ةعطاق ةجح وهو

 ۳یہ سیل :'''ماظنلا لاقو

 .نيملكتمللو مهعابتأو ةعبرلا ةمئألل يوادرملا هبسنو
 .ةيعطق ال ةیلظ ةجح وه :يزارلا نيدلا رخفو يدمآلا لاقو

 .يتوكسلا عامجإلا يف ةينظ ةجح :لیقو
 رظانلا ةضور 22٠١5 /5) حضارلا ء(٣/٢۲۲) ديهمتلا ء(۸/6١٠٠) ةدعلا :رظنا

 خيش یواتف عومجم ء(١٠۳ ص) ةدوسملا ١4(« /7) ةضورلا رصتخ حرش ؛«©0)

 حرش ريبحتلا ء(٢/٦٦۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٢۲۰ ء۱۷۱/۱۹) مالسإلا

 عطاوق ء(۹٣۳ ص) ةرصبتلا ء((٢/٢۲۱) رينملا بكوكلا حرش )۱٥٥١/٤(: ريرحتلا

 ةرصبتلا ء(۷۲/۲) لوصألا ىلإ لوصولا ء(۲۹۰/۲) ىفصتسملا (۱۹۰ /۳) ةلدألا

 عماسملا فینشت :(447/4) طیح ا رحبلا ء(۲۰۰/۱) يدمآلل ماكحإلا ء(٢٤۳)

 «(3774 ص) «لوصفلا حيقنت حرش ؛( 5790 ص) ؛يجابلل لوصفلا ماكحإ ء(۱۳۳/۳)

 لوصأ ء(۱۲۹ ص) لوصولا بيرقت ء(١۸٥ /4) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر

 لوصأ ء(۲۲۷ /۳) ریرحتلا ريسيت ء(٢٥۲ /۳) رارسألا فشك )599/١(: يسخرسلا

 )٠۱٠١۸/۲-٠١٠١(. نالعشلا نم رلادبع روتكدلل «ةيلقنلا هتلدآ» كلام مامإلا هقف

 ذخاو ءزرخلا مظني ناك هنأل ماظنلاب فرعو يلزتعملا ئناه نب رايس نب ميهاربإ وه
 يف تكنلا» هتافنصم نم ةيماظنلا ةقرفلا بسنت هيلإو ءظحاح او فالعلا نع لازتعالا

 .ه ۲٢٢ ةنس يفوت «عامجإلا ةيجح مدع

 ء(٦/۹۷) دادغب خیرات ء(٢٦۲ ص) ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف :يف ةمجرت هل

 .(1۷ )١/ يناتسرهشلل لحنلاو للملا

 ٠١(. ص) ةيلوصألا ةلزتعملا ءارآ ء(۸٥٥ /7) دمتعملا :رظنا
۲۱ 



 - وف لک عن اذهو 1” هتعانش ةديل / ؛(ہتجح تماق لوق احالا» :لاقو
 .فرغلاو ةغللا فالخ

 :ناليلد انلو

 (”ةيآلا 4 لوس ا ققاَمُي نَمَو ) :ىلاعت هلوق امهدحأ

 ."”مهتفلاخم مّرحيو ؛مهليبس عابتا بجوي اذهو

 نينمؤملا ليبس عابتا كرتو .لوسرلا ةققاشم ىلع دعوت امنإ :لیق نإف
 .رخآلا كرت طرشب امهدحأ كرت ىلع وأ ءأعم

 ِدْعَب ْنِم ] هلوقل ؛هيف قحلا هل ناب اذإ مهليبس كراتب ديعولا قح ا امنإو
 ىدملا ةلمج نم - ةلأسملا هذه يف - قحلاو ٠٠١ :ءاسنلا] ( ئَدُهْلأ هَل نت ام

 .اهيف لخدیف

 .نينمؤم هب اوراص اميف مهليبس كرت ىلع دعوت هنأ :لمتحيو

 نم فلاخملاو «ةعاسلا مايق ىلإ ةمألا عيمج نينمؤم اب دارأ هنأ :لمتحيو

 .مهرسأب مهليبس عابتال ًاكرات نوكي الف «نينمؤملا ةلمج

 .ةجحم سيل عامجإلا نإ هلوق ةعانش عفديل يأ ()

 َنينيْؤُمْلا ليس مَع ْعبكَيَو ئَدُمْلأ هل نیت ام دعب ْنِم لوُسْولَأ ٍقِقاَسُي نَمَو  :یلاعت لاق (9)
 ٠٠١[. :ءاسلا] © اًريِصَم ْتْءآَسَو مج فِلْصُتو لو ام ملو

 بجوي كلذو نينمؤملا ليبس ريغ عبتا نم رانلاب دعوت هناحبس هللا نأ :لالدتسالا هجو ()

 دحاو لك ىلع ًابجاو هعابتا نوكيف مه ًاليبس ناك رمأ ىلع اوعمجأ اذإو :مهلیبس عابتا
 .ةجح عامجإلا نوكب دارملا وهو مهريغ نمو مهنم
 ۔(۸۳١٥٦) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

YY 



 .نظلاب تبثي ال لصأ عامج لاف «كلذ نم ءيش ةدارإ مدع ٩ [ردق ولو]

 وأ ءدرفُم ِدحاو لك ىلع دعوتلا يضتقي نیئیشلا ىلع دعوتلا :انلق 1

 .ًاعم امهيلع

 الا نود اعم امھدحاب قحلي نأ زوجي الو

 ب/غ0 / نينمؤملا ليبس ريغ عابتا ىلع دعوت هنأل ؛حصي الف :'''یناثلا امأو

7 
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 نألف :ہعم روكذم هنأ عم لوسرلا ةقاشم يف ًاطرش ىده ا نّيبت سيلو

 .ًالوأ ركذي مل هنأ عم عابتالا كرتل ًاطرش نو ال

 ىلع» يورو 270ةلالض ىلع يتم عمتجت ال» : 25 ینلا لوق :يناثلا

 .(هريدقتف) لصألا فر (4 47 /؟) رظانلا ةضور نم تبثملا 0 | )١(

 ..مهليبس كراتب ديعولا قح آ امئإو :ضرتعملا لوق وهو 0 )٢(
 .«ةلالض ىلع اوعمتجت ال نآو» ظفلب ًاعوفرم يرعشألا كلام ىبأ نع دواد وبأ ہجرخا (۳)

 لاق وأ يتمأ عمجي ال هللا نإ» :لاق لپ ہللا لوسر نأ رمع نبا نع يذمرتلا هجرخأو

 0 .«رانلا ىلإ ذش ذش نمو ةعامجلا عم ہللا ديو ةلالض ىلع #: دمح ةمأ

 ًاعوفرم سنا نع هجام نبا هجرخأو .هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو

 .«مظعألا داوسلاب مكيلعف ًافالتخا متيأر اذإف ةلالض ىلع عمتجت ال يما نإ» ظفلب

 اهلك يف قرطب ثيدحلا ءاج دقو فيعض وهو ىمعألا فلخ وبا هدانسإ يف :دئارزلا يف

 .رظن
 اذه دروأ امدعب - هجام نبا ننس فيعض باتك يف - هللا همحر - يئابلألا خيشلا لاقو

 .ةحيحص يهف ىلوألا ةلمجلا نود ًادج فيعض - ثيدحلا

 اغار ةلع نم ولخي الو ةريثك ثيدحلا اذه قرط نا ملعاو :ربتعملا يف يشكرزلا لاقو

 = ضعبب اهضعب ىوقتيل كلذ اهنم تدروأ
۲۷۲۳ 



 ہآر ام» :لاقو .ءاطخ ىلع ةمألا هذه عمجیل ہللا نكي مد يورو  «اطخ

 .''' (حیبق هللا دنع وهف ًاحیبق هوار امو نسح هللا دنع وهف ًانسح نوملسملا

(Dae نم مالسإلا ""ةقبر علخ دقف ًاربش ةعامجا قراف نم» :لاقو 

 ]٥٦٢٤٤[ ثیدح ا مقر نتفلا ركذ باب «نتفلا باتك )٠٥١٥/٢( دواد يبأ ننس :رظنا =

 ثيدحلا مقر قعامج ا موزل يف ءاج ام باب «نتقلا باتك ء(٤/٦٥٥) يذمرتلا ننس
 فيعض «مظعألا داوسلا باب ءنتفلا باتك ء(۱۳۰۳/۲) هجام نبا نس ء۷۱]

 ٦۷ -٦٦(. ص) ربتعلا ء((۳۱۸ ص) هجام نبا ننس

 .ظفللا اذهب هفرعأ ال ۲٥٢(: ص) عمللا ثیداحا جيرخت يف يرامغلا لاق )١(

 ام» ظفلب دوعسم نبا ىلع ًافوقوم كردتسملا يف مکاح او دتسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ (؟)
 ۔(عییس هللا دنع وهف ًاتيس اوأر امو نسح هللا دنع وهف ًانسح نوملسملا ىأر

 نم هجرخأو «يهذلا هقفاوو هاجرخي إلو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاقو

 يف يناربطلا ًافوقوم دوعسم نب هللادبع نع لئاو يبأ نع مصاع نع يدوعسملا قيرط
 .دئاوزلا عمج يف يمثيملاو ريبكلا مجعلا

 يف يشكرزلا لاقو :فیعض وهو يدوعسملا هدنس يف نأ ةيارلا بصن يف يعليزلا ركذو
 .دوعسم نبا ىلع هفقو ظوفح او ًاعوفرم دري مل :ريتعملا

 يور يداهادبع نبا لاقو .نسح فوقوم وه لاقو ءافخلا فشك يف ينولجعلا هدروأو

 .دوعسم نبا ىلع هفقو حصألاو طقاس دانسإب سنأ ثيدح نم ًاعوفرم
 «نيققحملا نم ةعومجمو طوؤنرألا بيعش قيقحت ء(٦/٤۸) دمحأ مامإلا دنسم :رظنا

 ء(۱۷۷ /۱) دئاوزلا عمجم ء(۱۱۸/۹) يناربطلل ريبكلا مجعملا ء(۷۸/۳) مكاحلل كردتسلا

 ۔(۳٦٢۲ /۲) ءافح لا فشک ء(۳۳ 4 ص) ربتعملا ء(٤/۱۳۳) يعليزلل ةيارلا بصن

 يذلا لبح ا هلصأ فاقلاو ءابلا ناكسإو ءارلا رسکب ةقبَرلا )5١/(( لصألا شماه يف (۳)

 طبر دقلف هيلع اهقلطأو «ةقبرلاب مالسإلا هّبشف ءضعب ىلإ اهضعب متغلا هب طبرت
 .ه | .ضعيب مهضعب مالسإلا

 :لیق امك هثقبتراو ةيشلا تقبر لاقي (۱۸۰ /۲) ثيدحلا.بيرغ يف يباطخلا لاقو

 5 قانعأ يف دشتف قبر اهدالو دنع اهل ذختي نأ وهو معا قبر هنمو هّتطبتراو ہكطبر

Vé 



 مكيلع» :لاقو 0 «ةيلهاج ةتيم تام ةعامجلا قراف نما>و قنص

 .''' «مظعألا داوسلاب

 هل لمعلا صالخإ :ملسم بلق نهيلع لغي ال - ثالث»-:لاقو

 .'''(نیملسملا ةعامج موزلو ءرمألا ةالول ةحصانملاو

(١) 

(۳) 

(€) 

 قرف ,تاهمألا عم ىعرملا يف دعابتت نا ىلع ىوقت ال اهنأل كلذ لعفي امنإو اهاخس

 قانعا يف لعجت ىرُع لبحلا نم ذختي نأ قبرلا ريسفتو اهعضرتف اهئاهمأ ٗءيبَت ىتح
 ۱ ' .ةقبر اهنم ةورع لكف لاخسلا

 .ًاعوفرم رذ يبأ نع مكاحلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا ظفللا اذهب هجرخأ

 .هاجرخ لو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاقو
 باب ؛ةئسلا باتك ء(٢/٥٦) دواد يبأ ننس ء(۱۸۰ /۵) دمحأ مامإلا دنسم رظنا

 .(۱۱۷ /۱) كردتسملا ]1۷٥۸[ ثيدحلا مقر جراوخلا

 هريمأ نم ىأر نم» :لاق 4 ينلا نع هذ - سابع نبا نع ملسمو يراخبلا جرخأ
 .«ةيلهاج ةتيم تام الإ تامئ ًاربش ةعامجلا قراف نم هنإف هيلع ربصیلف ههركي ًائيش

 ًارومأ يدعب نورتس ينلا لوق باب ءنتفلا باتك ء(٤/۳۱۳) يراخبلا حيحص :رظنا

 باب ةرامإلا باتك ء(۷۷٤۱ /۳) ملسم حيحص ]7١84[. ثيدحلا مقر ءاهنوركنت

 ]١445[. ثيدحلا مقر «نيملسملا ةعامج موزل بوجو

 .ةلالض ىلع ىمأ عمتجت ال ثيدح نمض هجيرخت قبس

 ام باب ملعلا باتك ين ًاعوفرم دوعسم نبا نع :(14/0) هنئس يف يذمرتلا هجرخأ

 ]۲٤٤۸[. ثيدحلا مقر عامسلا غيلبت ىلع ثحلا يف ءاج

 يرهزلا نع قاحسإ نب دمحم قيرط نم ء(۲۷/٠١۳) دنسملا ین دمحأ مامإلا هجرخأو

 .معطم نب ريبج نب دمحم نع
 قاحسإ نب دمحم فيعض دانسإ اذهو هريغل حيحص ثيدح اذه :دنسملا ققحم لاقو

 .تاقث هلاجر ةيقبو نعنع دقو سلدم

 (۸۱/۱) هلنس يف يمرادلا معطم نب ریبج نب دمحم نع قاحسإ نبا قيرط نم هجرخأو

 = .[۲۲۸] ثيدحلا مقر ءاملعلاب ءادتقالا باب ةمدقملا
Yo 



 . «رانلا يف ذش ذش نم» :لاقو

 ىتح مهذخ نم مهرضي ال قحلا ىلع يتمآ نم ةفئاط لازت ال» :لاقو

 ."”«مللا رمأ يتأي

 دحاولا عم ناطيشلا نإف ةعامجلا مزليلف ةنجلا ةبوبحب دارأ نم» :لاقو

 ۱ .” «لعبأ نينثالا نم وهو

 .ًاعوفرم تباث نب ديز ثيدح نم (84 )١/ هننس يف هجام نبا ہجرخآو =

 .اعوفرم لبج نب ذاعم نع (۳۰۸/۲) باهشلا دنسم یف يعاضقلا هجرخأو

 .«ةلالض ىلع يتمأ عمتجت ال» ثيدح نمض هجيرخت قبس )١(

 ظفللاب ًاعوفرم نابوث نع ملسم هجرخأو ًاعوفرم ةبعش نب ةریغلا نع يراخبلا هجرخأ (؟)
 .فلؤملا هركذ يذلا

 )٣/ ۱٥٢١( ملسم حيحص «[۷۳۱۱1 ثيدحلا مقر )٤/ ۳٦٦( يراخبلا حيحص :رظنا

 .[۱۹۲۰] ثيدحلا مقر

 :لاقف ةيباجلاب رمع انبطخ رمع نبا نع ليعامسإ نب رضنلا قيرط نم يذمرتلا هجرخأ (۳)
 مث يباحصأب مكيصرأ :لاقف انيف لب هللا لوسر ماقمك مكيف تمق ينإ سانلا اهيأ اي»

 .فّلخَتسي الو لجرلا فلحب یتح بذكلا وشفي مث مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا

 «ناطيشلا امهثلاث ناك الإ ةأرماب لجر نولخي ال الأ دهشتسي الو دهاشلا دهشيو

 نم دعبأ نينثالا نم وهو دحاولا عم ناطيشلا نإف ةقرفلاو مكايإو ةعامج اب مكيلع

 .«نمؤملا كلذف هتئيس هتءاسو ُهُّتئسح هترس نم .ةعامجلا مزلّيف ةنجلا ةَحوُبحب دارأ

 نم هجرخأ دقو «هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق

 .ةّئسلا باتك يف مصاع يبأ نباو ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا :ليعامسإ نب رضنلا قيرط

 هلاجر حيحص ثيدح» ةّئسلا باتكل هجيرخت يف - ہللا همحر - ينابلألا خيشلا لاقو

 .ه | «يوقلاب سیل هنإف ليعامسإ نب رضنلا ريغ تاقث
 كردتسملا يف مكاحلاو دنسملا يف دمحأ مامإلا كرابم ا نب هللادبع قيرط نم هجرخأو

 = .يهذلا هقفاوو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو
TV 



 ا۱١ :يرورضلا ملعلا اهعومجمب انل لصح اھداحآ / رتاوتت مل نإو يهو ۔۔۔ے

 .أطخلا نع اهتمصع نّيِبو «ةمألا هذه ناش مّظع #2 يلا نأ

 .ةشئاع ملعو ؛يلع ةعاجش ىلإ نيرطضم انسفنأ دجن كلذ لثمبو

 .اهداحآ رتاوتت مل نإو متاح ءاخسو
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 مقر ةعامجلا موزل يف ءاج ام باب نتفلا باتك )5١5/5( يذمرتلا ننس :رظلا =

 ةعومجو طوؤنرألا بيعش قيقحت ء(۸/۱٦۲) دمحأ مامإلا دنسم ء[٢٦۲۱] ثيدحلا

 ولخ باب «ءاسنلا ةرشع باتك ء(۳۸۸/۵) يئاسنلل ىربكلا ننسلا ءنیققح ا نم

 يبأ نبال ةّئسلا ((۱۱۳/۱) مكاحلل كردتسملا ء[۹۲۱۸] ثيدحلا مقر «ةأرملاب لجرلا

 .ينابلألا خیشلا جيرخت )47/١( مصاع
YY 



 لصف

 يف ةّجحلا نأل ؛''رتاوتلا ددع اوغلبي نأ عامجإلا لهأ ین طرتشي الو
 ضرألا ىلع نكي مل نإو ةروكذملا ةلدألاب اطخ لا نع ةمألل ةنايص مهلوق
 .مهاوس ملسم

 .عامجإلا ین داهتجالا لهأ نم رصعلا ءاملع رابتعا ین فالخ الو

 .نيناجملاو نايبصلا لوقب دتعي ال هنآو

 © نيرثكألا دنع '''ماوعلا لوق ربتعي الو
 رثكأ لوقلا اذه راتخاو ةجح مهعامجإ نإف اوعمجأو رتاوتلا ددع نم لقآ اوناك اذإف )١(

 .لوصألا ءاملع

 اذه راتخاو رتاوتلا غلبم نع رصعلا ءاملع ددع طاطخا زوجي ال هنأ :يناثلا لوقل
 .ىنيوجلاو ينالقابلا لوقل

 )٦٢٤/٢( حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٣٣۳۳) ةدوسملا ,(400/1) رظانلا ةضور :رظن
 ناهربلا ء(٢٥۲ /۲) رينملا بكوكلا حرش ۰/0 ريرحتلا حرش ريبحتل
 لوصولا ء(٤٥۲ )١/ يدمآلل ماكحإلا ء(٠٥۲-٢٥٣ /5) ةلدألا عطاوق ء۱۷۰۸
 حرش ء(۱۸۷ /؟) عماملا ثيغلا ء١ ٠۷ /۳) عماسملا فينشت (۸۸/۲) لوصألا ىلإ
 لوصأ ؛((٤/۱۷۰) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء۱ ص) لوصفلا حيقنت
 .(۲۲۱/۲) تومحرلا حتاوف ء(۳۱۲/۱) يسخرسل

 .(مهوق ربتعي الف ماوعلا امأو) :«عر>و «ب»و «أ» يف )

 رابتعا الف ةیفحم وأ ةررهشم ةلئاسم تناك ءاوس عامجإلا يف ماوعلا لوف ربتعي ال يأ (6

 3 .لوألا لوقلا وه اذهو نیدھتج ا لوق ربتعي امنإو ؛مهتقفاومب الو مھتفلاخم
۲۷۸ 



 .«ةمألا» ظفلو «نينمؤملا» مسا يف مهوخدل ۶” رتعی :ليقو

 .مهقافتا روصت مدعل :عامجإلا لاطبإ ىلإ عجري اذهو

 ؟هلقني يذلا نمف :روصت نإو

 .ىلوأ يماعلاف ءاقافو هلوق ربتعي الو يبصلاك يماعلا نألو

 نأ لقن دقف ءرظنلا ةلآ هل نوكي دق ''”قهارملا يصلا نأ عم : تلق

 اذإ ناكو «يأرلا يف رظنو نآرقلا أرق دق ''”نومأملا ىلإ لمح “'ایعابر ًايبص
 .ملعأ هللاو «ىكبي عاج

 فيفا

0 

)0( 

(VW 

 رصتخ حرش ؛((٢/١٥٦) رظانلا ةضور ء(٢٥۲ /۳) ديهمتلا )٤/ ۱۱۳٣( ةدعلا :رظنا

 ريبحتلا ء(۳۹۸ /۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ «(۳۳۱ ص) ةدوسملا ء(۳۱/۳) ةضورلا

 ۲٢٢(. /۳) ريرحتلا ريسيت ء(۲۳۸ /۴۳) ةلدألا عطاوق ء(١٥٥۱ )٤/ ريرحتلا حرش

 ۔(مطوق ربتعي موق لاقو) :«عالو (بالو «أ» يق

 .نيملكتملا ضعبل ینیوح ا هبسنو ینالقابلل يناعمسلاو يزارلا هبسنو يدمآلا ہراتخا

 لوصح ا ء(۳۸/۳) صیخلتلا ء(١/٤۸٣) ناهربلا ء(۲۳۹ /۳) ةلدألا عطاوق :رظنا
 لوصأ )۲۲٦/١( يدمآلل ماكحإلا ء(٢/۸۰) لوصألا ىلإ لوصولا ء۲۷۹/۱/۲)

 (۳۱ /۳) ةضورلا رصتح حرش T1)» ص) ةدوسملا (T4۸ /Y)» حلفم نبال هقفلا

 ۱٥٥١٢١(. /4) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 .يلعبلا حتفلا يبأ نبا وه لئاقلا
 .دعب ملتجي لو مالتحالا براق ةقهارم ٌمالغلا قهار «(1 57 /۱) رينملا حابصملا يف

 عبرألا نانسألا ىدحإ :ةيعابّرلا ((۱۰۸/۸) برعلا ناسل ينو هتيعابر تعلط دق يأ

 .هريغو ناسنإلل نوكت باتلاو ةينثلا نيب ايانثلا ىلت ىلا

 سانلا مايأو ةيبرعلاو هقفلا يف عربو ھ۷۰ ةنس دلو ءديشرلا نوراه نب ہللادبع وه
 يفوت .نآرقلا قلخب لوقلا ةنتف هدهع يف تثدحو ه ۱۹۸ ةنس ةفالخلا ىلوت ةفسلفلاو

 ..ها14 ةئمم

 )١51/5-١18(« ريثألا نبال لماكلا ء(۱۸۳/۱۰-۱۹۲) دادغب خیرات :يف ةمجرت هل

 )۲۷۹/۱۰-۳۰٣(. يربطلل كولملاو ممألا خيرات
¥۹ 



 اولضف ملع ريغب اوتفآ نيذلا/ ءاسؤرلا لاّهجلا عرشلا مذ دقو ب
 .'"اولضأو

 مالکلا لهاك مكحلا ةفرعم يف هل رثأ ال ام ملعلا نم فرعي نمر
 لك نإف )قدلوب لتعي ال يماعلاك وهف باسحلا قئاقدو ءوحنلاو .ةغللاو

 .هاوس ًاملع لّصح نإو «هملع لصحي ''”[م] ام ىلإ ةبسنلاب يماع وهف دحأ
 (9عورفلاب فراعلاو ؛عورفلا ليصافت فرعي ال يذلا يلوصألا اماف

 ينبنت ةلأسم يف مالكلا ناك اذإ يوحنلاو (“لوصألاب هل ةفرعم ريغ نم

(١) 

(¥) 

 فرش

)4( 

)2 

 :لوقي ٹن ہللا لوسر تعمس لاق صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع ملسمو يراخبلا جرخأ

 ىتح ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي نكلو دابعلا نم هعزتني ًاعازتنا ملعلا ضبقي ال ہللا نإ»
 .«اولضاو اولضف ملع يغب اوتفاف اولٹسف ًالاهج ءاسؤر سانلا ذختا الاع قبي مل اذإ
 ثيدحلا مقر «ملعلا ضبقي فيك باب ءملعلا باتك )١/ ٦٥( يراخبلا حيحص :رظنا
 مقر هضبقو ملعلا عفر باب ؛ملعلا باتك )5١98/1( ملسم حیحص 1°[
 ۲٦٢٢[. ] ثيدحلا

 .نييلوصألا مظعم لرقلا اذهب لاق

 هبسنو ملعلا ىلإ نيبستنملاو ملعلا لهأ عيمج هيلع عمتجي نأب الإ عامجإلا حصي ال :ليقو
 .نيملكتملا نم موقل ىلعي وبأ
 ةدوسملا ء(٤/٤٥٥) رظانلا ةضور ء(٢٥۲ /۳) ديهمتلا )١1١755/4(: ةدعلا :رظنا
 ء(٢/٢۲۲) رينا بكوكلا حرش ء(٤/٥٥٥۱) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۳۳۱ص)
 5١”(, ص) لوصفلا حيقنت حرش ء(۲۲۸/۱) يدمآلل ماكحإلا (ء۸۱) ناهرلا
 ۲٤٤(. /۲) رارسألا فشک

 .لصألا ین دري مو ٥٥٤( /۲) رظانلا ةضور نم تبثلا
 .(عورفلا ماكحأل ظفاحلا هيقفلاو) :«ع»و «ب»و «أ» يف
 :لاوقأ ةعبرأ ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا

YA. 



 ۔'''مشوقب ٩ رقعي كف وحلا ىلع

 كرد نم نكمتم يلوصألا نأل ؛"هنودب عامجإلا دقعني ال :ليقو

 .قئاقدلا  [هذه] عورفلا هذه

 .هيلع سيقيف ريظنلا فرعي ال ماكحألا فرعي ال نم نأ :انلو

 .طاينتسالا

(۱) 

 ۳ر

 قف

 ةيلهألا نم امهنم لك يف امل نييلوصألاو ءاھقفلا نم لك لوق ربتعي :لوألا لوقلا
 .يوق وهو يوادرملا لاق نیملعلا مزالتل نيكل ةبسانملا
 .داهتجالا ةيلهأ مدعل ؛ناربتعي ال :يناثلا لوقلا
 .داهتجالا دوصقم ىلإ برقأ هنأل ؛هيقفلا نود يلوصألا لوق ربتعي :ثلاثلا لوقلا
 .ينيوجلاو ينالقابلا ہراتخا
 عقاومب فرعا هنوكل ؛يلوصألا نود ماكحألل ظفاح ا هيقفلا لوق ربتعی :عبارلا لوقلا
 .فالتخالاو قافتالا
 ناهربلا ء(٤/١٥٥۱) ريرحتلا حرش ريبحتلا )۱٥٥١/٢( حلقم نبال هقفلا لوصأ :رظنا
 .(0۷۸ /۳) عمارجلا عمج حرش عماملا ثيغلا ۸٤-۸۵( /۳) عماسملا فینشت ء٥ /۱)
 .(دتعي الف) :(ع))و ((بالو «أ» يف

 يلوصألا لوق رابتعا باوصلاب هبشألاو :لاق ثيح يفرطلا لوقلا اذه راتخا
 لوصألا دعاوقب اذه ءليلدلاب هجارختساو مكحلا كاردإ نم امهنكمتل ؛يوحنلاو
 .ةيبرعلا دعاوقب اذهو
 (۳۳۹ /۲) ميلقم نبال هقفلا لوصأ ء(۳۹/۳) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا
 .(مهنودب لقعني ال :موق لاقو) :«عا)و «با)و ا يف
 .(هذهك) لصألا ينو (105/15) رظانلا ةضور نم تبثملا

۲۱ 



 ال :اھنم ماكحألا ىقلتي فيك فرعي الو صوصنلا فرعي نم كلذكو

 .ماكحألا فرعت هنكمي

 ءالؤه نم دحاو لوق نوكي نأ انزّوج ىتمف ؛ةيداهتجا ةلأسملا هذهو
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0)) 

(۳) 

 ۔''' '''الواتم ناک نإو رفاك لوقب عامجإلا يف دتعي الو

 رصتخ حرش يف قوطلا ركذو )٦۷/۲((. ةضورلا يف ةمادق نبا هركذ لامتحا اذه

 عقاوم نم يه لب عطارقلا نم تسيل ةلأسملا نأ وهو رخآ ًالامتحا )٦١/٣( ةضورلا

 يوحنلاو يعورفلاو يلوصألا مهو نيروكذملا ءالؤه لوق رابتعا لمتحيف داهتجالا

 لوق ىلع وه امنإ فالخلا اذهو نيلوقلا دحاب عطق الو هرابتعا مدع لمتحيو فرصلا

 رابتعاف هرابتعا ین ركب يبأ يضاقلا لوق ىلع امأ ربتعي ال يماعلا نأ يف روهمجلا

 .فالخ هيف هجتي الو ىلوأ ءالؤه

 .(هريغب وأ ليوأتب ناك ءاوس) :«عا>و «بد»و «أ» يف

 ولو عامجإلا يف ريتعي ال موق نأ ةمألا نيب عازن ال دترملاو دناعملا وأ يلصألا رفاكلا

 چپ دمحم ةمأب عامجإلا صاصتخا نم ملع امل داهتجالا ةبتر ىلإ ىهتنا

 جراوخلا نم نيملسملا ةعدتبمك ةهبش ىلإ دنتسملا لواتملا رفاكلا يف فالخلا لحعو

 :نالوق هيفف مهوحنو ةيمهجلاو ةضفارلاو ةلزتعملاو
 .يفوطلاو ةمادق نبا هراتخاو لوأتملا ريغك ًاقلطم هلوق ربتعي ال هنأ :لوألا لوقلا

 وهف هرفكي ال نمو عامجإلا يف هلوقب دتعي ال هتعدبب هرفك نم دنع هنأ :يناثلا لوقلا

 يضاق نباو حلفم نباو بجاحلا نبا هراتخاو مهقسفب مكحي نيذلا ةعدتبملا نم هدنع

 .راجنلا نباو يوادرملاو لب ا

 بجاحلا نبا رصتخم :(51/7) ةضورلا رصتخم حرش ((408/7) رظانلا ةضور :رظنا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا 0749 /۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٢/۳۳) دضعلا حرش عم

 .(۲۲۷ /۲) رينملا بکوکلا حرش ء(۸١٥۹-۱٤٥۱/٤)
YAY 



 دتعي ال "'ةعامجو '''يضاقلا لاقف :“''لعف وأ داقتعاب قسافلا امأف

 :يأ [47١:ةرقبلا] ةيآلا 4 اطسو هم مُكَلَعَج َكِلاَذَكَو { :ىلاعت هلوقل تر

 عامجإلا يف هلوق الو هتداهش الو هتياور لبقت الف لدع ريغ اذهو الودع

 .ًادرفنم لبقي الامك

000 

 غور

 نينمڙلا یمسم ف ہلوخ ےرل ۷ °" رتعي : *باطخلا وبأ لاقو

 مرحم لعف باكتراب قسافلاو مهرفکی ال نم ەدنع لازتعالاو ضفرلاک داقتعاب قسافلا

 .رمح ا برشو ةقرسلاو انزلاک
 (۲۲۸/۲) رينملا بكوكلا حرش :رظنا
 )۱۱۳۹/٤(. ةدعلا :رظنا

 لاقو .راجنلا نباو يوادرملاو حلفم نباو ليقع نباو ياجرجلاو يزارلا ركب وبأ مهنم
 .نيملكتملاو ءاهقفلا ةفاك لوق وه ناھرب نبا

 ؛(771 ص) ةدوسملا )٦٤/۳( ةضورلا رصتخ حرش ؛(408/7) رظانلا ةضور :رظنا

 حرش )۱٥١١/٤(: ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۳۹۹/۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 ء(۲/٦۸) ناهرب نبال لوصولا ء(٢٢۲./٣) ةلدألا عطاوق ء(۲۲۸/۲) رينملا بكوكلا

 صاصجلل لوصألا يف لوصفلا ء(٤۷٦ /4) طیح ا رحبلا )5848/١(.: ناهربلا
 ۔(۲۳۸/۳) رارسألا فشك ء(۲۹۳ /۳)

 .(ةعامج لوق وهو مهب دتعي ال يضاقلأ لاقف) :«ع»و (بدو «أ» يف

 ۲۵۳-۲٥۵(. /۳) ديهمتلا :رظنا

 .(مهب دتعي) :((ع))و ((با)و «أ» يف

 «يزاريشلاو «بجاحلا نباو «ينييارفسإلاو ؛يفنح ا يسخرسلا نايفس يبأ لوق وهو
 .نيملكتملا نم ةعامجو «يقارعلا نباو «يدنهاو «يدمآلاو «يلازغلاو ؛ینیوج او

 :(1575 /4) ریرحتلا حرش ريبحتلا ء(١۳۳ ص) ةدوسملا ء(٢٥۲ /۳) ديهمتلا :رظنا

 ماكحإلا (۳۳۲/۲) ىفصتسملا 2550-54 )١/ نامربلا ء(۷۲۰ /۲) عمللا حرش

 = مما لا ثيغلا ؛(۳۳/۲) دضعلا حرش عم بجاح ا نبا رصتخم «(۲۲۹ /۱) يدمآلل

TAT 



 °" ةمألاو

 رحبلا ء(٦/۹٦٦۲) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(۸۰٦ /۳) عماوجلا عمج حرش

 ۔(۷۰٦ /1) طیح ا

 ساب الو :يناعمسلا لاق ءالف الإو هلرقب دتعا ًاح اص ًادنتسم رکذ نإ :ثلاثلا لوقلا

 .لوقلا اذهب

 .هريغ نود هسفن قح يف هفالخ ربتعي هنأ :عبارلا لوقلا

 ثيغلا ء((۱۷۸/۱) عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا حرش ؛(٣/٢۲) ةلدألا عطاوق :رظنا

 حرش ريبحتلا ء(٤/1۸٦) طیح ا رحبلا 58٠-2681(.: /؟) عفاوجلا عمج حرش عماه لا

 .(۲۲۸/۲) رينملا بكوكلا حرش «(1511/4) ریرحتلا
>38: 



 ."ةباحصلا عاجإك ةجح رصع لك لهأ عامجاو ٠

 ليبس عابتا بجاولا نأل ٭'''دح أ مامإلا هيلإ اموأ دقو "٠ 'دوادل ًافالخ ۰
 .ةمألا نم الو نينمؤملا نم اوجرخ مل اوتام نإو ةباحصلاو «مهعيج نينمؤملا . 7

 ام رظني» :لاقف ملعلا ذخأ فصو دقو يذورملا ةياور يف دمحأ مامإلا مالک رهاظ وهو 2000

 .«نيعباتلا نعف نكي مل ناف هباحصأ نعف نكي مل ناف لي هللا لوسر نع ناك
 ةماعل حلفم نبا هبسنو ءءاملعلا ريهامجو ةعبرألا ةمئألل يوادرملا هبسن لوقلا اذهو
 .نيملكتملاو ءاهقفلا

 رظانلا ةضور ء(٥/۱۳۰) حضاولا .(557/7) ديهمتلا ء(٤/۱۰۹۰) ةدعلا :رظنا
 نبال هقفلا لوصأ ء(۳۱۷ ص) ةدوسملا ء((۷/۳٦) ةضورلا رصتخم حرش ل

 )۳٥٣/٢( ىفصتسملا ء(٤/١٥٥۱) ريرحتلا حرش ريبحتلا :.(105/15) حلفم ۱
 ماكحإ ء(۲۳۰/۱) يدمآلل ماكحإلا ء(۷۲۰ /۲) ناھربلا (۲۸۳/۱/۲) لوصح ا

 نع باقنلا عفر ء(۳۲۲ ص) لوصفلا حيقنت حرش ء(٦۸٥ ص) يجابلل لوصفلا |
 «(۲۲۷ /۳) رارسألا فشک .(۳۱۳ /۱) يسخرسلا لوصأ ء(١1۷ /4) باهشلا حیقنت ا
 ۲۲٢(. /۳) ریرحتلا ربسیت ۲

 الإ عامجإ ال انباحصأ نم ريثكو ناميلس لاق» )٢۰۹/٤( ماكحإلا ین مزح نبا لاق ظ

 .«مهنع ہللا يضر - ةباحصلا عامجإ

 نم امأو :لاقف .نيلوقلا دحأ حيجرت يف ددرتو ةيرهاظلاو دواد فلاخ مزح نبا نكلو ا

 ضعب مهتا نم انركذ امل لطاب لوقف حيحص عامجإ رهف رصع لك لهأ عامجإ ناف لاق ۰
 ةفئاط لازت ال هنأ» © لوسرلا لوق نم لبق نم انركذ ام قح هنكل مهلك ال نيملسملا |
 .؛ہللا رمأ يتأي نأ ىلإ قح ا ىلع یتما نم 0

 .(هوحن ىلإ هللا همحر دمحأ امو دقو) :«ع»و «ب»و «أ» يف (۳) 1 ٦

 = .«ريخغ نيعباتلا يف دعب وهو هباحصأ
YAo 

 ا
 ا

 أ



 ٢ب

 .ًاعامجإ رصي مل :مهيلوق دحأ ىلع نوعباتلا عمجا ولو

 .تيملا كلذكف «بئاغلا نود عامجإلا دقعني الو

 لخد نم لوق ربتعا نکل «ةباحصلا عامجإ دقعني ال نأ اذه ىضتقمو

 .دوجولا يف

 .©امهدوجو نيح نيدوجوملا الوانت ''”ربخلاو '''ةيآلا :لوقن وأ

 © [فلاخي] / هملعن مل لوق ةثداحلا يف ةباحصلا ضعبل نركي نأ لمتیو
 .هيلع عمجأ ام

 رصع نيب قيرفت ريغ نم عامجإلا لوبق ىلع ةلدألا نم مدقت ام :انلو

 رصعو

 .نينمؤملا ليبس ريغ كلاس ہفلاخو ةمألا نم عامجإ نيعباتلا عامجإو

 .ةباحصلا عامجإك رصع لک لهأ عامجإ هنألو

 ال نيعباتلا داحآ ىلع همالك نم لومحم اذه» :لاقف ةياورلا هذه لوا يضاقلا نكلو =
 .«مهتعامج ىلع

 ةقفاوملا ةياورلا يف هرهاظ نع دمحأ مالك انخيش فرصو» :حضاولا يف ليقع نبا لاقو
 .«ةلالد ريغب دوادل

 .(۳۱۸ ص) ةدوسملا ؛( 170 )٥/ حضاولا ؛(٢٥۲ )٣/ ديهمتلا ء(۱۰۹۰ /4) ةدعلا :رظنا

 ٍليِبَس رت ييو ئَدُهْلأ هَل نيت ام ِدْعَب ْنِم َلوُسَرلَأ ٍقِقاَفُي نمو ) :ىلاعت هلوق يه )١(
 ۱۱١[. :ءاسلا] € اًريِصَم َتَءآَسَو هج فِلَصُتَو لوت اَم ملوي َنيِيِمّؤَمْلا

 .هجيرخت قبس دقو ((ةلالض ىلع یتما عمتجت ال 3 هلوق وه (۲)

 ' .ةيآلا لوزن نيح يأ (۳)

 .(فلاخ) لصألا يفو 247١ /۲) رظانلا ةضور نم تبثملا )٤(
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 نم تام نم دعب عامجإلا دقعني ال نأ :'[ہقاسم ىلع] مزلیو ١-0
 فالخ الو .دحأ ءادهشك ةيآلا لوزن دعب هدعبو كي ىنلا رصع يف ةباحصلا ا

 ( __۔عاجإلا باب مسجي ال مهدحأ توم نأ __
 ةلصاح ةيلكلاو ءريتعي ال ىضاملاف رظتني ال ىنآلا نأ امك» |
 ١ 1 ا

 .تيلا فالخب هتفلاخم نكمي بئاغلاو ءرصع لک نيدوجوملل

 .ريتعي ال نأ ىلوأ تيملاف رظتني ال نونج او يبصلاو 0

 ربخلا بذكو خسنلا لامتحاك ججيحلا تلطبل لامتحالا باب حتف ولو 1

 ."كلذ ريغو ا

 .(ةلاقم نم) :لصألا ينو ([۸۳ /۲) رظانلا ةضور نم تبثملا )١(

 ۔(٤۸٦-(۸۳ /۲) رظانلا ةضور ء((٣٥۸۳٥۳ /۲) ىفصتسملا :رظنا )٢(

YAY 



 لصف

 :امهدحأ ىلع نوعباتلا ''' [عمجاف] نيلوق ىلع ةباحصلا فلتخا اذإ
 نم ةفئاط لازت ال» :لق هلوقل ؛”ةيفنحلاو "”باطخملا يبأ دنع '''عامجإ وهف
 .صرصنلا نم هريغو ثيدحلا «ىتمأ

 .مهفالتخا دعب ةباحصلا عامجإك وهف رصع لهأ عامجإ هنألو

 .(عمتجاف) :لصألا يفو «ع»و «ب») و «أ» نم تبثملا )١(

 .(ًاعامجإ ناك) :«عدلو «بد>و «أ» يف )٢(

 ةضورلا رصتغ حرش يف یئوطلا هقفاوو ء(۲۹۷/۳-۲۹۸) ديهمتلا يف هب حّرص امك (۴)
 ۔(۹۱/۳)

 يبأو ةفینح يبأ نع لقنف نسحلا نب دمحمو ةفينح يبأ نيب فالخلا مهضعب لقن )0
 هراتخاو ًاعامجإ نوكي هنأ :نسح لا نب دمحم دنع لقنو ًاعامجإ نوكي ال هنأ فسوي
 يدنع هجوألاو :هلوق يناولحلا هخيش نع لقن دقو يسخرسلا مهنم ةيفنحلا رثكأ

 رصع لک لهآ عامجإ نأ ىلع لد يذلا لیلدلل ًاعیج انباحصأ دنع عامجإ اذه نأ

 ۔ربتعم عامجإ

 لوصألا نازيم ء(۳۱۹/۱) يسخرسلا لوصأ :يف ةيفنحلا يأر ليصفت رظنا

 ريسيت .(۸۸/۳) ريبحتلاو ريرقتلا ؛((۷/۳٢۲) رارسألا تفشک .(507 ص)

 ۔(۲٢۲۳ /۳) ریرحتلا

"۸ 



 ایف هنأل ؛ًاعامجإ نوكي ال :'''ةیعفاشلا / ضعبو ''"يضاقلا لاقو
 .امهدحأب لئاقلا تام اذإ ام هبشاف قةمألا ضعب

 فالخب :مهئنمز يف تثدح ةلاسم ىلإ ةفاضإلاب نيعباتلل تبنت ةيلكلاو
 .هتومم طقسي ال هلوق ناف ةباحصلا ضعب هيف ىتفأ ام

 .ًاعاجإ ناك نوقابلا اهيلع عمجاف هتوم دعب ةلأسم تثدح ولو

 نوعباتلا عمجأ مث نيلوق ىلع ةباحصلا فلتخا اذإ 1١١8(. /6) ةدعلا يف يضاقلا لاق ()
 اذهو هب ذخألاو رخآلا لوقلا ىلإ عوجرلا زاجو فالخلا عفتري مل نيلوقلا دحأ ىلع
 ديزو يلع هيف فلتخا ام» :ىسوم نب فسوي ةياور يف - هلا هجر - دمحأ مالك رهاظ
 ليقع نبا ةليانحلا نم لوقلا اذه راتخاو .ه أ «راتخي ةّئسلاو باتكلاب ههبشأ رظني
 1 .راجنلا نباو ةمادق نباو
 ريثما بكوكلا حرش ؛((٦۸-۲/٥4۸) رظانلا ةضور )٠١١/١(« حضاولا :رظنا

(Y/Y) 

 «اهبابرأ تومب تومت ال بهاذملا» ةقيشرلا هتارابع نمو يعفاشلا يلوق حصأ وھر
 يلازغلاو ينيوجلاو يناعمسلا نباو يزاريشلا :ةيعفاشلا نم لوقلا اذه راتخاو
 نع لقنو «يربطلا يلع يباو يزورملاو يفريصلل رحبلا يف يشكرزلا هبسنر .يدمآلاو
 لوقلاب اولاق ةيعفاشلا نم رخآلا ضعبلاو ءانباحصأ رثكأ لوق هنإ :هلوق يزارلا ميلس
 .لافقلاو غابصلا نباو :يرخطصالاو ؛ناريخ نبا ةيعفاشلا نم ہراتخاو لوألا
 )٢/ ۷١٤-۷٠١ ناهربلا ء(٣٥۳-٣٣۳ /۳) ةلدألا عطاوق :(775/5) عمللا حرش :رظنا
 ,(نم عه )٤/ طیح ا رحبلا ء((۰/۱٢۲۷) يدمآلل ماكحإلا 9 ىفصتسملا

YA 

l/r 



 لصف

 ين] "”هفالخب دتعا :ةباحصلا رصع يف داهتجالا ةبتر يعباتلا غلب اذإ

 .””باطخلا وبا ہراتخا '' [و] "”روهمجلا دنع" [عامجإلا

2) 

2 

(٦ 

(¥) 

 .هب دتعي ال :" ةيعفاشلا ضعبو ''”ىضاقلا لاقو

 .دهتجم يعبات ةفلاخ عم ةباحصلل عامجإ ال يأ

 .لصألا يف دري و ((عالو ((بالو «أ» نم تبا

 ةيكلاملاو ةیفنح لا رثکا هلاقو ءيفوطلاو ةمادق نباو ليقع نبا ةلبانحلا نم هراتخا

 .ةيعفاشلاو

 حرش ٦١(٠ /۲) رظانلا ةضور ۲٦۷( /۳) ديهمتلا )١14/5(.: حضاولا :رظنا

 )٤١۷/۲(. حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۳۳۳ ص) ةدوسملا )٦٦/٣( ةضورلا رصتخ

 ص «ةرصبتلا) ء(۲۳۲ /۲) «رينملا بكركلا حرش ء(٤/١۵۷٥۱) ريرحتلا حرش ریبحتلا

 ؛(٤/۷۹٦) طیح ا رحبلا ء(۳۳۷ /۲) ىفصتسملا (۳۱۸/۴۳) ةلدألا عطاوق ء۹۶

 نع باقنلا عفر ء(٢٣۳۳ ص) لوصفلا حيقنت حرش ء(٤٦٦ ص) لوصفلا ماكحإ

 ؛(٢٤۲ /۳) ريرحتلا ريسيت ء(۳۱۳/۱) يسخرسلا لوصأ .(1۳۹ /4) باهشلا حيقنت

 .(۲۲۱/۲) توحرلا حتاوف

 .لصألا يف دري مو «عا)و «أ» نم تبثملا

 ۔(۷٦۲ /۳) ديهمتلا :رظنا

 .يناولحلاو لال او ىلعي وبأ يضاقلا هراتخا

 )١81/5/5(. ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۲۹۸ص) ةدوسملا ء(٤/۱۱۵۲) ةدعلا :رظنا

 رحبلا ء(۳۱۸/۳) ةلدألا عطاوق ء(١۳۸ ص) ةرصبتلا :يف مه لوقلا اذه ةبسن رظنا

 ۔(۸۰۸٦ )٤/ طیح ا

۹۰ 



 .'''نیلوقلا ىلإ لجأ وأ دقو

 ةجحلاو قمألا لک عامج| سيل هريغ عامجإ نأ 2 [("لوألا] هجو
 .لكلا عامجإ

 .نيعباتلا داھتجا اوغّوس ةباحصلا نأ :فالخ الو

 دهتجاف ةّئسلا يف دجت مل ام» :هيلإ بتكو ءاضقلا '*”احيرش رمع ىلوو
۱ 00 

 . «كيأر

 .(اموأو) :«ع»و «بد»و «» يف ()

 و

(۳) 2 1 

(€) 

030 

 :ةلأسملا هذه يف ناتياور مامإلا نع يور
 .ىعباتلا فالخج دتعي هنأ ديفت لوألا ةياورل
 .يعباتلا فالخب دتعي ال هنأ دیفت :ةيناثلا ةياورل
 .(18١ا/-1158 )٤/ ةدعلا :يف تاياورلا هذه صوصن :رظن
 ادب ةمادق نبا نأل ةمادق نبا فلؤملا فلاخ دقو لوألا لوقلا ةلدأب ادب انه فلؤمل
 .يناثلا لوقلا ةلدأب

 ۔([1۸٦-٢/۹) رظانلا ةضور :رظن

 .(لوألا) لصألا ينو ٦1۸[( /۲) رظانلا ةضور نم تبثل
 - رمع هالو نيعباتلا رابك نم ناك .يدنكلا مهجلا نب سيق نب ثراح ا نب حيرش :وه
 نم فسوي نب جاجحلا ىفعتساو ةنس نيعبسو اس ًايضاق ماقأو ءاضقلا - #
 ھ۷۸ ةنس ةفوكلاب يفوت ءاكذو ةنطف وذ «ءاضقلاب سانلا ملعأ نم ناكو «هافعاف ءاضقل
 .ةنس نیزشعو ةئام شاع هنإ ليق
 ظافحلا تاقبط ء(۵۹/۱) ظافحلا ةركذت ء(۸۰ص) يزاريشلل ءاهقفلا تاقبط :رظن
 ۔(۲۷ ص)

 حيرش ىلإ رمع بتك» :لاق يعشلا نع )۲۰٦/۱( هقفتملاو هيقفلا يف بيطخلا جرخأ
 هب ىضق امبف نكي مل ناف .هب ضقاف ہللا باتک يف ام رظناف هنم دبال رمآ كرضح اذإ
 تناف نكي مل ناف «لدعلا ةمئأو نوحلاصلا هب ىضق امبف نكي مل نإف كب لوسرل
 نايب عماج يف ربلادبع نبا هجرخأو .«كيأر دهتجاف كيأر دهتجت نأ تئش نإف رايخلاب
 ۔(۷۰/۲) هلضفو ملعل
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 ٣۳ب

 .ةباحصلا رصع يف نوتفي ةنیدللا ءاھقفو "”ديعسو ''دوسألاو'''ةمقلع ناكو

 «ليوأتلاب ملعأ مهو «ليزنتلا اوذهاش ةباحصلا نأ :يناثلا هجوو

(١) 

"۲) 

۳) 

(4) 

(0) 

 .ةملس ىبأ ىلع“ ةشئاع تركنأو

 ةمقلع دلو «يعخنلا دوسألا مع وهو يفوكلا يعخنلا هللادبع نب سيق نب ةمقلع وه

 ةفيذحو يلعو نامثعو رمع نع یورو نيعباتلا رابك نم وهو . 3 لوسرلا ةايح يف

 «نآرقلاب توصلا بّيط اعراب ًامامإ ًاهيقف ناكو دوعسم نبا ىلع نآرقلا أرقو ناميلا نب
 .(ه 71) ةئس يفوت
 ٠١(. ص) ظافحلا تاقبط ؛(۱/۱۲٦۲۹) دادغب خيرات ء(۸/۱٥) ظافحلا ةركذت :رظنا

 ًاهيقف ناكو نیعباتلا رابك نم وهو ةفوكلا ملاع يعخنلا سيق نب ديزي نب دوسألا وه
 .ه ۷۵ ةنس يفوت .ناميلا نب ةفيذحو دوعسم نباو ذاعم نع ذخأ ًادباع ًادهاز

 ۔(۱۷۱/۱) يرزجلا نبال ءارقلا تاقبط ء(۰٢ /۱) ظافح ا ةركذت :رظنا

 اتضم نيتتسل دلو .نيعباتلا رابك نم يندملا يموزخملا نزح نب بيسملا نب ديعس وه
 ملعلا عساو ناكو «تباث نب ديزو نامثعو رمع نم عمس :باطخ ا نب رمع ةفالخ نم

 .بيسملا نب ديعس نيعباتلا لضفأ لبنح نب دمحأ هنع لاقو «قحلاب ًالاوق ةنايدلا نيتم

 .ه ۹٤ ةنس يفوت
 .(01 ص) ءاھقفلا تاقبط ء(٢۲ ص) ظافحلا تاقبط .(04 )١/ ظافحلا ةركذت :رظنا

 :لاق هنأ فوع نب نمحر لادبع نب ةملس يبأ نع رضنلا يبأ نع كلام مامإلا جرخأ

 ابأ اي كلثم ام يردت له :تلاقف ؟لسغلا بجوي ام # ينلا جوز ةشئاع تلاس

 دقف ناتخلا ناتخلا زواج اذإ اهعم رصيف خرصت ةكيدلا عمسي جورفلا لثم ؟ةملس

 .لسغلا بجو

 .ناناتخلا ىقتلا اذإ لسغلا بجاو باب ؛ةراهطلا باتك .(477/1) أطوملا :رظنا

 فللادبع ليقو هتينك همسا :ليق يناملا يرهزلا فوع نب نمحر لادبع نب ةملس وبأ وه

 ةداتق يبأ نع یرر «نيرشعو عضب ةنس دلو ءنیعباتلا رابك نم وهو ءليعامسإ :ليقو

 = .ه ۹٤ ةنس يفوت اثدح ةقث أهيقف ناكو ءةريره يبأو ةشئاعو
۲ 



| 
۱ 
1 
| 

"٢) 

(01) els 

 ظافحلا تاقبط .(1۳ )١/ ظافح ا ةركذت ء(٦٦ ص) يزاريشلل ءاهقفلا تاقبط :رظنا

 / ٠۰(. ص) يطويسلل

 ثيدحلا يف ةفلاخملا هذه تدرو دقو ءاھنع ىفوتملا ةدع يف سابع نبا فلاخ ا يأ

 سابع نبا ىلإ لجر ءاج لاق ةملس وبأ ينريخأآ» :لاق ىبحي نع يراخبلا هجرخأ يذلا

 نبا لاقف ةليل نيعبرأب اهجوز دعب تدلو ةأرما يف ينتفأ :لاقف هدنع سلاج ةريره وبأو

 «[4 :نالطلا) © ّنُهَلتَح َنَعَضَي نأ ٌنُهْلَجأ ٍلاّخألا توا ) انا تلق «نيلجألا رخآ سابع

 ما ىلإ ًابیرُک همالغ سابع نبا لسراف «ةملس ابأ ينعي يخا نبا عم انأ ةريره ربا لاق
 هتوم دعب تعضوف ءىلْبُح يهو ةيملسألا ةعْيبس جوز لتف :تلاقف ءاطأسي ةملس

 .«اهبطخخ نميف لبانسلا وبأ ناكو . ہللا لوسر اهحكنأف «تبطخف ةليل نيعبرأب

 .ظفللا اذه وحنب ملسم مامإلا هجرخأو

 ثيدحلا مقر «قالطلا ةروس نآرقلا ريسفت باتك ء(۳۱۲/۳) يراخبلا حيحص :رظنا

 اهنع ىفوتملا ةدع ءاضقنا باب :قالطلا باتك ء((۱۱۲۳ /۲) ملسم حيحص ء۹]

 ]١5848[. ثيدحلا مقر ءاهجوز

 طقسل :عامجإلا صصخت ةليضفلا تناك ول هناب يناثلا لوقلا ليلد نع ةمادق نبا باجأ

 «ةرشعلا لوقب مهنم نيمدقتملا لوقو «مهمدقت نم لوقب ةباحصلا نم نیرخاتل ا لوق

 راكنإو .امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ لوقب مغوقو ءافلخ لا لوقب ةرشعلا لوقو
 ةريره وبآ اهفلاخ دق سابع نبا ةفلاخم ةملس يبأ ىلع - اهنع هللا يضر - ةشئاع

 .«يخآ نبا عم انأ» :لاقف

 )٦٦٤/٤(. رظانلا ةضور :رظنا

۹۳ 



(١) 

(٢) 

(۳) 

(0) 

(e) 

C1) 

 لصف

 ."اروهمجلا "دنع رصعلا لهأ نم نيرثكألا لوقب عامجإلا دقعني الو

 رج نبا لاقو
 هيلإ '''اےسراو دقعن ر 0 ۳

 .(روهمجلا لوق يف) :((ع)و ((ب))و «أ» يف

 .روهمجلاو ةيعفاشلاو هباحصأو دمحأ دنع نينا وأ دحاو ةفلاغ عم عامجإ ال :لوألا لوقلا

 رظانلا ةضور :(١ه/ه) حضاولا ء(٢٦۲ /۳) ديهمتلا ء(٤/۱۱۱۷) ةدعلا :رظنا

 نبال هقفلا لوصأ ء(۳۲۹ ص) ةدوسملا )٥٥/۴( ةضورلا رصتخ حرش 455/5(4)

 «(۲۲۹/۲) رینلا بكوكلا حرش ؛(٤/۸١٥۱) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٢/٤٥٥) حلفم

 ؛(۱/٣۲۳) يدمآلل ماكحإلا )۳٣٤/٢( ىفصتسملا :(44/0) لوصألا ىلإ لوصولا

 لوصأ ٦٦٦( /1) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(٣۳۳ ص) لوصفلا حيقنت حرش

 .(۲۲۲/۲) توحرلا حتاوف ؛(٣/٤٢۲) رارسألا فشك :(711/1) يسخرسلا

 .(يزارلا ريرج نب دمح) :((غ)و ((با)ر «أ» يف

 ماكحإلا )۱۳٣/٥١( حضاولا ء(۷۰۰ /1) عمللا حرش :يف هل لوقلا اذه ةبسن رظنا

 ٦۷۷(. /5) طیح ا رحبلا )٤/۲ ٤١(٠ حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۱/٢٣۲۳) يدمآلل

تس دلو:يربطلا رفعج وبآ بلاغ نب ريثك نب ديزي نب ریرج نب دمحم :وه ريرج نباو
 

 اريصب تاءارقلاب ًافراع ناكو «هتافو نيح ىلإ اهب ماقأو دادغب نطوتساو ه٤

 نيعباتلاو ةباحصلا لاوقاب ًافراع ءاهقرطو نٹسلاب ماع ءنآرقلا ماکحا یف ًاهيقف يناعملاب

 يف باتكو «كولملاو ممألا خيرات» يف روهشملا باتكلا هل مهرابخأو سانلا مايأب ًافراع

 ھ٠ ةنس قوت «هعورفو هقفلا لوصأ یف بتك هلو «ريسفتلا»

 )١4١/4(. نايعألا تايفو )٢/ ٦٦٢١-۱٦٦(: دادغب خیرات :رظنا

 ضعبو يفنح ا يزارلا ركب وبأ ًاضيأ لوقلا اذهب لاقو «نينثا ةفلاخ عم دقعني ال يا

 .ةلبانحلا نم نادم نباو ةیکلا ا ضعبو ةلزتعلا

 دمتعملا ء(۱/٣۳۱) يسخرسلا لوصا ء(۲۹۹/۳) لوصألا يف لوصفلا :رظنا

 ريبحتلا ء(٢/٤٠٥) حلفم نبال ہقفلا لوصأ ء(۱/٣۲۳) يدمآلل ماكحإلا ء(٤۸٦/۲)

ت حرش ء(٤/٤۷٦) طیح ا رحبلا :؛(۹١٥۱ /6) ریرحتلا حرش
 ٦((. ص) لوصفلا حيقن

 .(اموأ) :«ع»>و «ب»و «أ» يف
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 عم ناطيشلا» :هلوقو ۳ «مظعألا داوسلاب مكيلع » : نك هلوقل ېا

 ك0 «دحاولا

 دق :لاقي الو .ةمألا لك اوسيلو ةمألا عومجمل تبثت ةمصعلا نأ :انلو

 .مكحتلاب صيصختلا زوجي الو ءزاجم هنأل ؛رثكألا ىلع لكلا مسا قلطي

 هلوقك نيرثكألا مذو قح ا لهأ ةلق ىلع لدت صوصن تدرو دقو

 :ابس] ( روگشلآ َىِداَبِع ْنّي لیلقَو ٣ :ةدئاملا] ( َنوُلقْعَي ال َمُهْرتَكَأَو ) :ىلاعت

 .[141 :ةرفبلا] ( ٌةَرِبَك ةَ تَبَلَع ةي ومف ني مك ء۳

 نبا درفناف ؛داحآلل ةفلاخملا زيوجت ىلع ةباحصلا عامجإ :ناث ليلد

 '“'اھلٹب دوعسم نبا درفناو ضئارفلا نم لئاسم سمخ سابع

 امنإ»و " «ةعتملاب» لوقلا سابع نبا ىلع اوركنأ دقف :لاقي ال

 .ينوميملا ةياورو مساقلا ةياور يف - هللا همحر - دمحأ مامإلا هيلإ اموأ )1(

 ١١١۸/60(. ةدعلا :رظنا

 .هجيرخت قبس )۲٢(

 .ەجیرخت قبس (۳)

 )١177/4(. ةدعلا :رظنا (4)

 لبق هذ ًایلع نآ» امهيبأ نع يلع نب دمحم ینبا هللادبعو نسحلا نع يراخبلا جرخا )٥(

 مري اهنع ىهن لي ہللا لوسر نإ :لاقف ًأساب ءاسنلا ةعتب ىري ال سابع نبا نإ :هل

 .«ةيسنألا رمح ا موحل نعو بیخ

 امهيبأ نع يلع نب دمحم ینپا هللادبعو نسح ا نع دمحأ مامإلاو ملسم مامإلا هجرخأو

 .ظفللا اذه وحنب

 ثيدحلا مقر حاکنلا يف ةليحلا باب .ليحلا باتك ء(٤/۲۸۹) يراخبلا حيحص :رظنا

 ثيدحلا مقر ةعتملا حاكن باب «حاكنلا باتك ء(۱۰۲۸/۲) ملسم حيحص ء[١٦1]

 طوؤنرألا بيعش قیقحت ء[6۹۲] ثيدحلا مقر ؛((۲۹/۲) دمحأ مامإلا دئسم [۷]

 .نيققح ا نم ةعومجو
۲۹ 



 ۔''' ءةئیسنلا يف ابرلا

(١) 

(۲) 

(۳) 

 ."ةنيعلا ةلأسم '''مقرآ نب ديز ىلع ةشئاع تركنأو

 .ةرهاظلا ةلدألاو ةروهشملا ةنسلا مھتفلاخ مهيلع اوركنأ امنإ مهنأل

 ابأ عمس هنأ هريخأ تاّیزلا حلاص ابا نأ رانيد نب ورمع نع ملسمو يراخبلا جرخأ

 نبا نإف :هل تلقف مهردلاب مهردلاو رائيدلاب راتيدلا» :لوقي - كد - يردخلا دیعس

 باتك يف هتدجو وأ 25 ىبنلا نم هتعمس :تلقف هتلأس :ديعس وبأ لاقف هلوقي ال سابع
 نأ ةماسأ ينربخأ نكلو «ىنم 2 هللا لوسرب ملعأ متنأو ؛لوقا ال كلذ لك :لاق ؟هللا
 .يراخبلا ظفل اذهو «ةئيسنلا يف الإ ابر ال :لاق تي ينلا

 مقر ءاسن رانيدلاب رانیدلا عيب باب ؛عويبلا باتك ء(۱۰۸/۲) يراخبلا حيحص :رظنا
 الثم ماعطلا عيب باب .ةاقاسملا باتك ء(۱۲۱۷ /۳) ملسم حيحص ء[1۱۷۸] ثيدحلا

 ]۱٥۹١[. ثيدحلا مقر لثمب

 .يجرزخلا بعك نب ةبلعث نب رغألا نب كلام نب نامعنلا نب سيق نب مقرأ نب ديز وه
 نب يلع عم نيفص دهشو ةوزغ ةرشع عبس 'ي يللا عم ازغو ءقدنخلا هدهاشم لوا

 .ھ٦١ ةنس ةفوكلاب يفوتو بلاط يبأ

 ۔(۵۹۰-۸۹١ /۲) ةباصإلا :رظن

 ركذو .«ًأدقن هنم لقاب اهؤارش مث لجؤم نمٹب ةعلس عيب» اهنأب ةنيعلا ةمادق نبا فرع
 .ملعلا لهأ رثكأ دنع زوجت ال ةنيعلا نأ ةمادق نب

 .يريضخلا زيزعلادبع نب دمح .د فيلات ةنيعلا عيب باتك ء(٦٦۲ )٦/ ينغملا :رظن

 نع قاحسإ يبأ نع يقهيبلاو قازرلادبع هجرخأ مقرأ نب ديز ىلع ةشئاع راكنإو
 يل تناك نيئمؤملا مأ اي تلاقف ةأرما اهتلأسف ةوسن يف ةشئاع ىلع تلخد اهنأ هتارما

 هتدقنف «ةئامتسب هنم اهتيرتشا مث لجأ ىلإ ةئام نامشب مقرأ نب ديز نم اهتعبف ةيراج
 ام هللاو سئیو تيرتشا ام هللاو سعب :ةشئاع تلاقف «ةثامنامثلا هيلع تبتكو ةئامتسلا

 .بوتي نأ الإ 2 هللا لوسر عم هداهج لطبأ دق هنأ مقرأ نب ديز يربخأ ىرتشا

 ديري مث ةعلسلا عيبي لجرلا باب «عويبلا باتك ء(۱۸4 /۸) قازرلادبعل فنصملا :رظنا
 عيبي لجرلا باب «عويبلا باتك ؛((۳۳۰ )٥/ يقهيبلل ىربكلا. ننسلا دقنب اهءارتشا
 .لقاب هيرتشي مث لجأ ىلإ ءيشلا
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 لصف

 .'ةجحجب سيل ةنيدملا لهأ عامجإو

 اهبو .يحولا لزنمو «ملعلا ندعم اهنأل 0 وه ''!فالام / لاقو

(١) 

(۲) 

(۳) 

 .ءاملعلا ريهام هب لاقو لوألا لوقلا اذه

 (۱۰۴/۳) ةضورلا رصتخم حرش :(57/7 /7) رظانلا ةضور «(۲۷۳ /۳) ديهمتلا :رظنا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ٤٠١(. /۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ 77١(: ص) ةدوسملا

 ىفصتسملا ء(۳۳۱/۳) ةلدألا عطاوق .(۲۳۷/۲) رينملا بكركلا حرش ء(۱۱۸۱/٤)

 يسخرسلا لوصأ ء(١/۳٢۲) يدمآلل ماكحإلا (۷۱۰/۲) عمللا حرش ( ۲

 .(7 51 /۳) ريرحتلا ريسيت )751١/7(( رارسألا فشك )١5/1"(.:

 ۱۳۲١( ص) يزج نبال لوصولا بيرقت ء((۸۰٥ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ :رظنا

 )٤/ ٦٦٦( باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(٣۳۳ ص) ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش

 .يطيقنشلل هقفلا لوصأ ركذم ء(۸۳ /۲) دونبلا رشن ء(۷۵۲ ص) لوصولا حاتفم

 نالعشلا نمحر لادبع روتكدلل «ةيلقتلا هتلدأ» كلام مامإلا هقف لوصأ ۲۷٢۵ ص

 o-1) م” /۲)

 :بتارم عبرأ ىلإ ةنيدملا لهأ عامجإ ةيميت نبا مالسإلا خيش مسق

 كرتكو لاو عاصلا رادقل مهلقن لثم : ينلا نع لقنلا ىرجم يرجي ام :ىلوألا ةيترملا

 لمعلا :ةيناثلا ةبترملا ءاملعلا قافتاب ةجح وه اع اذهف سابحألاو تاوارضخلا ةقدص

 صوصنملا وهو كلام بهذم يف ةجح اذهف نافع نب نامثع لتقم لبق ةنيدملاب ميدقلا

 بجي ةجح وهف نودشارلا ءافلخلا هّنس ام نأ دمحأ بهذم رهاظ اذكو يعفاشلا نع

 = ركب يبأ ةعيب نأ مولعمو «ةوبن ةفالخ يهف ةئيدملا يف تناك ةعيب لك :دمحأ لاقو اهعابتا
۹۹۷ 

 /ۂ



 .ةمألا لک ةنيدملا لهأ سيلو «ةمألا عومجمل تبثت ةمصعلا نأ :انلو

 نبا»و «يلع» ک نيقابلا نم ملعأ وه نم ةنيدملا نم جرخ دقو

 .مهنودب عامجإلا دقعني الف ؛«ذاعم»و «سابع نبا)و «دوعسم

 ءافلخلا لوق نأ ىضتقي ةفينح يبأ نع ىكحملاو ةتيدملاب تناك يلعو نامثعو رمعو =

دشارلا ءاقلخلا دهع ىلع ميدق لمع ةنیدلا لهأل ملعی امو ةجح نيدشارلا
 فلاح ني

 حجرأ امهيأ لهج نيسايقو نیئیدحک ناليلد ةلآسملا يف ضراعت اذإ :ةثلاثلا ةبترملا

 :عازن هيفف ةنيدملا لهأ هب لمعي امهدحأو

 ال هنأ ةفینح يبا بهذمو .ةئيدملا لهآ لمعب حجري هنأ يعفاشلاو كلام بهذمف

 .ةنيدملا لهأ لمعب حجري

 :ناهجو دمحأ باحصألو

 .حجري ال هنأ ليقع نباو ىلعي يبأ يضاقلا لوق وهو :امھدحا

اذه :ليق «هب حجري هلأ هريغو باطخلا يبأ لوق وهو :يناثلا
 دمحأ نع صوصنملا وه 

 «ةياغلا وهف هب اولمعو ًاثيدح ةتیدلا لهأ یار اذإ لاق همالك نمو
 روهمج بهاذم هذهف

 .ةنيدملا لهأ لاوقأل حيجرتلا يف كلام بهذم قفاوت ةمئألا

 بجي ةيعرش ةجح وه له اذهف ةنيدملاب رخأتملا لمعلا :ةعبارلا ةيترملا
 ؟ال مأ هعابتا

يعفاشلا بهذم اذه ةيعرش ةجحب سيل هنأ سانلا ةمئآ هيلع يذلاف
 ةفینح يبأو دحأو 

 نم برغملا لهأ ضعب ةجح هلعج امبرو كلام باحصأ نم نبققح ا لوق وهو

 .هباحصأ

وهو ؛ةجح اذه لعج بجوي ام كلام مالك يف را لو :مالسإلا خيش لاق مث
 أطوملا يف 

 هيلع لزي مم يذلا لوقي ةراتو ءمهبهذم يكحي رهف مهدنع هيلع عمج ا لصألا ركذي امنإ

 .ميدقلا عامجإلا ىلإ ريصي اندلبب ملعلا لهأ

 .(۳۰۳/۲۰-۳۱۱) مالسإلا خيش یواتف عومج :رظنا
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 ريع

(۱) 

(۲) 

(۳ 

 لصف

 .هانركذ ام عاجاپ سيل :"ةعبرألا ءافلخلا قافتاو

 دا ا نع عی لا ع ل عا وس ل ول "

 ٠ !عاجإب سيل كلذ نأ حيحصلاو .”

 .(ءافلخلا ةعبرألا ةمئألا قافتاو) :«عر)و «بد»ر «أ» يف

 ةماع هب لاقو دمحأ مامإلا نع ةياور وهو ةجح الو عامجإب سيل هنأ :لوألا لوقلا

 .ةمثألا دنع هيلع دمتعملا حيحصلا وهو يوادرملا لاقو ءاهقفلا

 رصتخ حرش ؛(٤/٤٤۷٦) رظانلا ةضور ء(۲۸۰ /۳) ديهمتلا ء(۱۱۹۸ /4) ةدعلا :رظنا

 ريبحتلا )4١١/5(« حلفم نبال هقفلا لوصأ 4474٠ ص) ةدوسملا ء(۹۹/۳) ةضورلا

 ؛(5557/1 /5) لوصح ا ء(۲۳۹/۲) رین ا بكوكلا حرش ؛(٤/۸۸٥۱) ريرحتلا حرش

 لوصفلا حيقنت حرش ؛(٢/٦۳) بجاحلا نبا رصتخم ء(۵۷٥۳ /۱) يدمآلل ماكحإلا

 ؛(۳۱۷/۱) يسخرسلا لوصأ :(575/1) باهشلا حيقنت نع باقنلا عقر ھ٥۰ 7

 ٤٤٢(. /۳) ريرحتلا ريسيت

 ۔انبلا نيا اهراتخاو :ةجحو عامجإ محلوق نأ يأ .دمحأ مامإلا نع ةيناث ة ةيأور هذه

 .عامجإ ال ةجح محلوق نأ :ةئلاثلا ةياورلا

 .ةجح رمعو ركب يبأ نيخيشلا لوق نأ :ةعبارلا ةياورلا

 نبال هقفلا لوصأ 25٠(: ص) ةدوسملا ء(۲۸۰ /۳) ديهمتلا (۱۱۹۸ /5) ةدعلا :رظنا

 حرش ريبحتلا .(555 ص) ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا )411/5-5١5(. حلفم

 .(۲۳۹ /۲) رينملا بكوكلا حرش )٤/ ۱٥۸۸ -۱٥۳(( ريرحتلا

 .لصألا يف دری مو ((ع) و ((با)و «أ» نم تبثملا )٤(

۲۹ 



 الو ,"'ةجح هنأ :ىلع لدي نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ مامإلا مالكو

 .ًاعامجإ نوكي نأ "'ةجح وه ام لك نم مزلي

 )١( .ةقباسلا رداصملا رظنا ٠
 )٢(  (كلذ نم) :«ع»و «ب»و «أ» يف



(۳ 

 (چ

 ةلاسم

 ریا مالک رهاظ

 ."”عامجإلا ةحص يف طرش رصعلا ضارقنا نآ

 (۳)۔
 . ةيعفاشلا ضعب لوق وهو

 .طرشب - ؛ سیل كلذ نآ ىلإ موا دقو

 ('”باطخلا وبأ ہراتخاو' ”روهمجلا لوق وهو

 ةياور يف - ہللا همحر - دمحأ مالك رهاظ اذهو)) )٤/ ٠٠۹١( ةدعلا يف ىلعي وبأ لاق

 فقن ام ءاوقرتفا مث هيلع ًاعمجم ًارمأ ناك اذإ هنأ معز نم ىلع ةجحلا :لاقف هللادبع

 مث عامجإب ةمألا مكح اهمكح ناك دلولا مأ نأ ءًأعاجإ نوكي یتح هيلع اوعمجأ ام ىلع

 .ةمأ اهنأ لصألا يف عامجإلا ناكف قرتست نأ ىأرو هتوم دعب يلع هفلاخو رمع نهقتعأ

 .«دلولا ما يق رمع دعب يلع فالخب دتعا هنأل ؛رصعلا ضارقنا ربتعا هنأ اذه رهاظو

 .ةلبانحلا رثكأ ہراتخاو رصعلا ضارقنا ريتعي يأ

 حرش ء(٢/٤۷٦) رظانلا ةضور ء(٥/٤٢۱) حضارلا )٠١482/4(. ةدعلا :رظنا

 )٦۲٤۹/۲( حلفم نبال هقفلا لوصأ «(۳۲۰ ص) ةدوسملا ء(٦/٦٦) ةضورلا رصتخ

 .(1517ا//4) ريرحتلا حرش ریبحتلا

 نع يكحو «يزارلا ميلسو كروف نبا.ہراتخاو :ةیعفاشلا ضعبل يزاريشلا هبسن

 ةلزتعملاو يرعشألا

 ریبحتلا ء(۲/۲١٠) دمتعملا )5١١/4(. طیح ا رحبلا «(5//541) عمللا حرش :رظنا

 ۱ )٤/ ۱٦٦۷(. ريرحتلا حرش

 ۱٦١۷(. /4) ريرحتلا حرش ريبحتلا 277١ ص) ةدوسملا ؛(7 14 /۳) ديهمتلا رظنا

 باحصا ضعبو لبجلا يضاق نباو يفوطلا ہراتخاو نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ لوق وهو

 .روهمجلا لوق وهو يزارلاو يسوبدلا مهنمو ةفينح يبأ
 لوصألا يف لوصفلا ء((٤/۱۰۹۷) ةدعلا :((554 ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ :رظنا

 )٦٦/٣( ةضورلا رصتخم حرش )۳۱٥/۱( يسخرسلا لوصأ (۳۰۷/۳) صاصجلل

 )٤ / ۱٦٦۹(. ريرحتلا حرش ريبحتلا

 ۳٤۸(. /۳) ديهمتلا رظنا



 ٤ب

 .رصعلا ضارقنا بجوي ال كلذو «ريخلا»و «ةيآلا» :عاجولا ليلد نأل

 يف ال مهقافتا ین ةجحلاو .دجو دقو .قافتالا :عامجإلا ةقيقح نألو مہ ےہ وہ

 .مهتوم

 سناك ةباحصلا رخاوأ نمز يف عامجإلاب نوجتحي اوناك نيعباتلا نألو

 .هريغو

 ءاقب عم يعباتلا ةفلاخم زاوحجل ؛عاجإلا رّدعت ىلإ يدؤي اذه / نألو

 .يعباتلا عم يعباتلا عبات اذكو «ةباحصلا دحأ

 نهقتعأ مث .عامجإب ةَمألا مكح اهمكح ناك دلولا مأ نأ :لوألا هجوو

 ۔'''ہتوم دعب يلع هفلاخو «رمع

 .كلذ زجب مل :رصعلا ضارقنا طرتشي م ولو

 غيوست ىلع مهنم قافتا وهف :نيلوق ىلع اوفلتخا اذإ ةباحصلا نألو

 تراص ِدحاو لوق ىلإ اوعجر ولف ءامهنم دحاو لكب ذخألاو فالخ ا

 .ًاعامجإ ةلاسملا

 لاق يناملسلا ةديبع نع نيريس نبا نع يقهيبلاو هفنصم يف قازرلادبع هجرخأ )١(

 تيار مث نعبي ال نأ دالوألا تاهمأ یف رمع يأرو يبأر عمتجا :لوقي ًایلع تعمس

 يف كدحو كيأر نم يلإ بحأ ةعامجلا يف رمع يأرو كيأرف :هل تلقف نعبي نأ دعب
 .يلع كحضف :لاق ةقرفلا

 .ةحصلا ةياغ يف دانسإ اذهو :يرامغلا لاقو

 یربکلا نئسلا ء(١٣۱۳۲۲) ثيدحلا مقر ء(۲۹۱/۷) قازرلادبع فنصم :رظنا

 يرامغلل عمللا ثيداحأ جيرخت ء(۹۵ ص) يشكرزلل ربتعملا ء(۸/۱۰٤۳) يقهيبلل

 ۔(۲۸۱ ص)



 دحأ أطخ ىلإ يضفي هنأل ؛كلذ زجي مل :رصعلا ضارقنا طرتشي مل ولو

 .نيعامجإلا

 لعب

 7 مرکب يبأ ةمامإ»و (”ةاكرلا يعنام لاتق» ىلع ةباحصلا عمجأ دقو

 .فالتخالا

 :لاق ةريره يبأ نع دوعسم نب ةبتع نب ہللادبع نب ہللا ديبع نع ملسم مامإلا جرخأ )١(

00 

 رمع لاق ؛برعلا نم رفک نم رفكو هدعب ركب وبأ فلختساو نٹ هللا لوسر يفوت اض
 لتاقأ نأ ترمأ : هللا لوسر لاق دقو سانلا لاقت فيك :ركب يبأل باطخ لا نب

 .هسفنو هلام يم مصع دقف ہللا الإ هلإ ال لاق نمف هللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا

 ةاكزلاو ةالصلا نیب قّرف نم َنلتاقأ ال ہللاو :ركب وبأ لاقف هللا ىلع هباسحو هقحب الإ

 مهتلتاقل 4 هللا لوسر ىلإ هنودؤي اوناك ًالاقع ينوعنم ول هللاو «لاملا قح ةاكزلا نإف

 حرش دق لجو زع هللا تیار نأ الإ وه ام هللاوف :باطخلا نب رمع لاقف ؛هعنم ىلع

 .«قحلا هنأ تفرعف لاتقلل ركب يبأ ردص

 ال اولوقي ىتح سانلا لاتقب رمألا باب «ناميإلا باتك ء((٥٤٢ /۱) ملسم حيحص :رظنا

 ]۲٤[. ثيدحلا مقر فا الإ هلإ

 لاق» هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ام ركب يبأ ةفالخ ىلع عامجإلا ىلع لدي ام

 ملف ربنملا ىلع دعصا رلموی ركب يبأل لوقي رمع تعمس كلام نب سنأ نع يرهزلا
 .«ةماع سانلا هعيابف ريثملا ىلع دعص ىتح هب لزي
 ناك نم تلثسو ةشئاع تعمس ةكيلم يبأ نبا نع هحيحص يف ملسم مامإلا جرخأو

 تلاق ركب يآ دعب نم مث اه ليقف ركب وبأ» تلاق هفلختسا ول ًافلختسم 2 هللا لوسر

 . «اذه ىلإ تهتنا مث حارجلا نب ةديبع وبأ :تلاق رمع دعب نم اه ليق مث ءرمع

 رمع مث ركب يبأ ميدقت يف ةّئسلا لهأل ليلد اذه :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا لاق

 صنب تسيل ركب يبأ ةفالخ نأ ةّئسلا لهأل ةلالد هيفو ةباحصلا عامجإ عم ةفالخلل

 هميدقتو هل ةفالخلا دقع ىلع ةباحصلا تعمجأ لب احيرص هتفالخ ىلع 8 ینلا نم

 = مهريغو راصنألا نم ةعزانملا مقت مل هريغ ىلع وأ هيلع صن كانه ناك ولو :ہتلیضفل
۰۳ 



 ةلأسم

 لوق يف ثلاث لوق ثادحإ زجب مل :نیلوق ىلع ةباحصلا فلتخا اذإ
 ر ا

(1) 

۳ 

 ی5

 OMe) ور ,De) س
 .  ةيرهاظلا ضعبو ةيفنحلا ضعب هزوجو

 صن كانه نكي مو ًالوأ اوعزانت نکل ءهيلإ اوعجرلو هعم ام صنلا ظفاح ركذلو ًالوا
 .رمألا رقتساو ركب يبأ ىلع اوقفتا مث

 حيحص «فالختسالا باب «ماكحألا باتك :(7477/4-741) يراخبلا حيحص :رظنا

 ركب يبأ لئاضف ءلئاضفلا باتك )١64/16«2« يوونلا حرشب ملسم

 .ءاملعلا روهمجو يعفاشلاو هباحصأو دمحأ لوق وهو

 رصتخ حرش ؛(488/1؟) رظانلا ةضور (۳۱۰ /۳) ديهمتلا )۱۱۱۳/٤( ةدعلا :رظنا

 ريبحتلا ء([۳۷ /۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٣۳۲ ص) ةدوسملا ء(۸۸ /۳) ةضورلا

 ء(۷۳۸/۲) عمللا حرش ء(٢٦۲ /۲) ریئ ا بكوكلا حرش ء((٤/۸٦٦۱) ریرحتلا حرش

 يدمآلل ماكحإلا ء(۱۰۸/۲) لوصألا ىلإ لوصولا :(515/) ةلدألا عطاوق

 حرش ؛(٤۹٦ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ ء(٤/٥٤٢) طیح ا رحبلا ء(۸٦۲/١)

 لوصأ ء(٤/٢۵۹) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ۳۲١(« ص) لوصفلا حيقنت

 ۔(٣۲۳ /۳) رارسألا فشك ء(۳۱۰ /۱) يسخرسلا

 .ةيفنحلا ضعبل بسنو باطخلا وبأ هراتخاو يناثلا لوقلا وه اذه

 ء(٢٥۲ /۳) ريرحتلا ريسيت )1١/ 077١ يسخرسلا لوصأ ء(۳۱۱/۳) ديهمتلا :رظنا

 ۲۳٣(. /۲) تومحرلا حتاوف

 ؛(4۹۷٦ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ ء(٢٦۲ /۳) ةلدألا عطاوق :يف ةيرهاظلل هتبسن رظنا

 .(211/5) طیح ا رحبلا )۰٥/٤( مزح نبال ماكحإلا ء(۳۸۷ص) ةرصبتلا

 يدمآلا هراتخاو الف الإو هئادحإ مرح هيلع عمج ا ثلاثلا لوقلا عفر نإ :ثلاثلا لوقلا

 .يفوطلاو يزارلاو

 ةضورلا رصتخم حرش )۱۸١/١/۲(« لوصح ا .(287/1) يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 .۔(۸/۳)

 ا



 .كلذ ميرحتب اوحرصي مو اودهتجا ةباحصلا نأل

 ليلعتلاو لالدتسالا زاج :ةلعب اولَّلع وأ ليلدب اولدتسا ول مهنألو

 .امهريغب

 f/ ءامهيف زاوحلا ىلإ مهضعب / بهذف نیتلاسم يف اوفلتخا ول مهنألو

 امهدحأ يف زاوجلا ىلإ يعباتلا بهذف :امهيف ميرحتلا ىلإ مهضعبو

 .ثلاث لوق وهو زاج :ىرخألا يف ميرحتلاو

 يف قح ا نوک ريدقتب قحلا عييضت ىلإ ةمأألا ةبسن بجوي كلذ نأ :انلو
 .لاحم كلذو هتجحب هلل مئاق نع رصعلا ولخو :ثلاثلا لوقلا

 مارح يهو مهتفلاخم ميرحتب اوحرصي ملف دحاو لوق ىلع اوقفتا ولو

 عالطالا مهنيد ضرف نم سيلف كلذ ريغب ليلعتلاو لالدتسالا امأو

 .قيرفتلا زاج الإو ءانتلاسمک وهف :ةيوستلاب اوحّرص ناف

 وج



0)) 

(۲) 

(۳) 

(£) 

 لصف

 :اوتکسف '''مھیف رشتناف ًالوق ةباحصلا ضعب لاق اذإ

 .عامجإب سيلف :فيلكت يف ًالوق نكي مل نإف

 ."*”ةيعفاشلا رثكأ لاق هبو

 .(مهتيقب يف) :«عا>و «بذ>و «أ» يف

 .(فيلكت يف ناك نإو) :«ع»و «بد»و «أ» يف

 رشتناو رهظو ًالوق ةباحصلا ضعب لاق اذإ هنأ :يتوكسلا عامجإلا يف عازنلا لحم ریرحت

 رهظي مو اوتکس نإو ہتفلاخ زوجت ال ًاعامجإ راص اضرلاب اوحرص ناف انرظن نيقابلا يف
 سيل امم ناك نإف انرظن رصعلا ضرقنا ىتح هفالخ لقت الو طخسلا الر اضرلا مهنم

 داقعنا ىلع لدي ال نيقابلا توكس نإف رامع نم لضفأ ةفيذح مهوقك فيلكت هيف
 داهتجالا لئاسم نم ناك نإو هبيوصت الو كلذ راكنإ ىلإ مه ةجاح ال هنأل ؛عامجإلا

 .عازنلا لحم اذهف فيلكت اهيف يتلا

 .(۳۲۳ /۳) ديهمتلا :رظنا

 .هباحصأو دمحأ مامإلا مالك رهاظ وهو

 رصتخ حرش ؛(447 /۲) رظانلا ةضور ء(۳۲۳ /۳) ديهمتلا ء(۱۱۷۰ /4) ةدعلا :رظنا

 ريبحتلا )٦٢٤/٢( حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٣۳۳ ص) ةدوسملا (۷۸/۳) ةضورلا

 .(181/7) ريما بكوكلا حرش ء(٤/١٦٦۱) ريرحتلا حرش

 هبسنو بيطلا وبآو يزاريشلا هراتخاو ؛يعفاشلا بهذم نم :باوصلا هنأ يورنلا ركذ
 3 .ةیفنحل او ةيكلاملا رثكأ هلاقو ةيعفاشلا رثكأل يشكرزلا

e1 



(١) 

"۲) 

 .""عاجإ نوكي الو ةجح نوکی :مهضعب لاقو
 .نطاب عنامل :تكسي دق هنأل ؛عاجإ الو ې ال :ليقو

 .بيصم دهتج لك نأ هداقتعال وأ

 . / تادهتجلا يف راكنإلا هيأر مدعل وأ

 .هلاوز رظتني ضراعل هيلإ رادبلا وأ

 .ركنأ ول هيلإ تافتلالا مدع هملعل وأ
 .ةلاسملا يف هفقوتل وأ 4

 يجابلل لوصفلا ماكحإ )٦۹٤/٤( طیح ا رحبلا ء(۳۹۱ ص) ةرصبتلا :رظنا
 باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء۰ ص) لوصفلا حيقنت حرش ء(٤١٤ ص)
 رارسألا فشك ء۳) ریرحتلا ريسيت ء(۳۰۳/۱) يسخرسلا لوصأ )11/0
4/09( 
 هبسنو ةيفئحلا ضعب لوق وهو بجاح لا نباو يدمآلا هراتخاو يناثلا لوقلا اذه
 .يريصلل يشكرزلا
 ريسيت (۵۸ ص) بجاحلا نبال لوصولا ىهتنم ء(۱/٣٦۳) يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 )٤/ ٦۹۸(. طیح ا رحبلا ء(٢٤۲ /۳) ریرحتلا
 .(ًاعامجإ الو ةجح نوكي ال نورخآ ةعامج لاقو) :«عردو ((بالو «أ» يف
 هراتخاو مزح نبا هحّجرو يرهاظلا دواد نع لوقلا اذه يكحو .ثلاثلا لوقلا اذه
 يدمآلاو يزارلاو يلازغلاو يثيوجلا :يعفاشلا مامإلل هبسنو .ىنيوجلاو ينالقابلا
 يلازغلا هراتخاو :«لوق تكاسل بسني ال» :ةقيشرلا هترابع نم اذخا يشكرزلاو
 .يتوكسلا عامجإلا ةيجح يف ًأالوق رشع ينثا يناكوشلاو يشكرزلا ركذ دقو .يزارلاو
 لوختملا .(48/7) ینیوجلل صيخلتلا )٤/ ٤۵٥٥( مزح نبال ماكحإلا :رظنا
 عماسملا فينشت ۲٥٢( /۱) يدمآلل ماكحإلا 200716 /۱/۲) لوصحملا ء(۳۱۸ ص)
 77-075 4/1) لوحفلا داشرإ ء(٥ )٤/ ٥۹٤-٥ طیح ا رحبلا ء٣۱)

۳.۷ 



 ۔'''راکنإلا يف هريغب ءافتکالا هنظل وأ

 :؟”تكاسلا لاح نأ :انلو

 .رظنلا مدعل امإ

 .مكحلا نیبت نبت مدع وأ

 .رهاظلا فالخ امهالكو

 .اهاوز دنع لوزتف ''ةّیقت تكسي وأ

 .رهاظلا فالخ وهو ءرهظي مل ضراعل وأ

 .بيصم دهتجم لك نأ هداقتعال وأ

 ةب نمدحأل ًالوق كلذ سيلو

 ''!تادھتج ا يف راكنإلا ىري ال هنأل ؛تكس وأ

 .ثلاثلا لوقلا ليلد تالامتحا نم قبس ام )١(

 .لوألا لوقلل لوألا لیلدلا يه ماسقألا هذهو ماسقأ ةتس نم تكاسلا لاح ولخي ال )٢(

 هنأل مهتعنم ةّيقتلا نوكت نأ زوجي الو :لاقف لامتحالا اذه ليقع نبا شقان دقو (۳)

 يفملا تكاسلاو «يقتيو فاخت ال هنإف يفملا امأ ,يتفملاو تكاسلا ین نظ ہوس ىلإ يضفي

 ىتم انآ ىلع :لاق نأ ىلإ .ةوبنلا ثراو هنوك عم نايبلا يف رصقو ہللا نيد يف ىباح

 انددر اذهبو .مهيواتف نم ىوتف الو مهلاوقأ نم لوقب ةقث انل قبي مل ةّيقتلا ىلع انلمع

 ركب يبأل مهتعيابم يف تيبلا لهأ قح يف اهوعدا يتلا ةيقتلا يف مهوق ةعيشلا ىلع

 عیمجب ةقثلا باب انیلع دست اهنإف .مهرماوأب لمعلاو مهماكحأ لوبقو نامثعو رمعو
 اذإ عماسلاو لئاقلا أطخلا ىلع مهعامجإ زاوج ىلإ يدؤي كلذ نألو ؛مهنع يكح ام

 ! ؟كلذ زيوجت عم ءالؤه نيب قح ا رهظي یتمف ؛ًايباحم عماسلاو ًافوخ لئاقلا ناك

 )٥/ 17 7-5١4(, حضاولا :رظنا

 .هتقفاومل ناك هتوكس نأ تبث ةتسلا ماسقألا اذه تلطب اذإف )٤(
TA 



 لوقب جاجتحالا نع نولدعی اونوكي مل نیعباتلا نأل ؛ديعب وهو
 .""ةجح هنوك ىلع مهنم عامجإ وهف رشتنلا يباحصلا

 ."'عامجإلا دوجو رذعتل ًاعامجإ نكي ملول هنألو

 انردق نإ انإف ؛حيحص ريغ :عامجإب سيلو ةجح وه :لاق نم لوقو
 ."'هلعلا لهأ ضعب لوق نوكيف :الإو ءًاعامجإ ناك :نيقابلا اضر

(١۱) 

(٢) 

(۳ 

 .لوألا لوقلل يناثلا لیلدلا وه اذه

 .لوألا لوقلل ثلاثلا ليلدلا وه اذه

 عامجإلا دوجو رذعتل اضرلا ىلع تكاسلا توكس لدي مل ول :هريرقتو» :ينوطلا لاق

 لك حيرصتب ملعلا ذإ ًادج زیزع يقطنلا عامجإلا نأل ابلاغ هدوجو رذعت وأ ةلاصألاب

 ريثك يف دوجوم عامجإلا نکل رذعتم ةدحاو ةعقاو يف دحاو مكحب نيدهتجما نم دحاو

 ضعبلا لوق وهو قيرطلا اذهب كلذ ناك امنإو اهريغو ةيعرفلا عرشلا لئاسم نم
 .«ضعبلا رارقإو

 .(۸۳/۳) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 :يتأي ام يتوكسلا عامجإلاب اھ لدتسملا ةيهقفلا عورفلا نم
 ليبسلا ريغ نم ندبلا نم جراخ ا نأ )١/ ۲٢۷( ىنغملا يف ةمادق نبا ركذ :لوألا عرفلا

 :ةمادق نبا لاقو رمع نباو سابع نبأ نع كلذ يور :ءوضولا ضقني اسج ناك اذإ

 .ًاعاجإ نوكيف مهرصع يف ًافلاخت مهل فرعن ملو ةباحصلا نم انيمس نم لوق هنإ
 نأ هلف ثدحلا مامإلا قبس اذإ :(207/1) ىنغملا يف ةمادق نبا لاق :يناثلا عرفلا

 نب نمحر لادبع ديب ذخأ نعط ال - يغ - رمع نأ انلو ةالصلا مهب متي نم فلختسی

 ناکف ركنم هركني ملو ةباحصلا نم رضحمب كلذ ناكو ءةالصلا مهب متاو همدقف فوع

 .اعامجإ
۳۹ 



 ةلاسم

 .ةجح نوكيو سایقو داهتجا نع عامجإلا دقعني نأ زوجي
 ءاهعئابط فالتخا عم ةمألا قافتا '''[دعبل] '''"روصتی ال :لیقو

 .نونظم ىلع اهماهفأ توافتو

 باب حتفی داهتجالاب لوقلا نأل ؛"ةجحب سيلو ءروصتم وه :”ليقو
 ./ بجي الو داھتجالا 1/4

(1) 

(۲) 

(۳ 

 يفوطلا هبسنو ءاملعلا رثكأو ةلبانحلل حلفم نيا هيسنو ةعبرألا ةمئالل يوادرملا هبسن

 .روهمجلل يناكوشلاو يشكرزلاو

 رظانلا ةضور ء((۷٦۱ )٥/ حضاولا ء(۲۸۸ /۳) ديهمتلا )۱۱۲١/٤( ةدعلا :رظنا

 (tre /Y)» حلفم نبال هقفلا لوصأ (۱۱۸/۳) ةضورلا رصتخ حرش ء([۷/۲)

 ىلإ لوصولا ء(٦٢٦۲ /1) ريئلا بكوكلا حرش ؛(۴۴٦۱ /4) ريرحتلا حرش ریبحتلا

 يدمآلل ماكحإلا ء((۹/۱/۲٦۲) لوصح ا ء(۳۷۲ ص) ةرصبتلا ء(١١١ /۲) لوصألا

 حرش ؛(٥٤٠ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ )٥٥٢/٤( طیح ا رحبلا ء(١/٢٦۲)

 ؛(۳۰۱/۱) يسخرسلا لوصأ ء(۲۱۱/۱) لوحفلا داشرإ ء(۳۳۹ ص) لوصفلا حيقنت

 ۲٥٢(. /۳) ریرحتلا ریسیت ء(٢٦۲ /۳) رارسألا فشك

 .(كلذ روصتي ال موق لاقو) :(ع)و «ب»و «أ» يف

 لیلعت يشكرزلا نيبو ةيرهاظلاو يربطلا ريرج نبال لوقلا اذه بسنو ءزوجي ال يأ

 سايقلا لاقف ريرج نبا امأو سايقلا مهراكنإ لجأل هوعنم ةيرهاظلاف :لاقف لوقلا اذه

 .هتحصب ًاعوطقم نكي مل هنع ردص اذإ عامجإلا نكلو ةجح
 حضاولا ء(١/٦٦۲) يدمآلل ماكحإلا ء(٤/٥۸4) مزح نبال ماكحإلا :رظنا

 .(1777 /4) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۳۷۲ ص) ةرصبتلا ء(۷٦۱ )٥/

 ۔(4۹۷٦ /۲) رظانلا ةضور رظناو :باوصلا وه تبثملاو (دبعتل) لصألا يف

 .(نورخآ لاقو) :«عراو ((با)و «أ» يف

 .ةيفنحلا نم رصتخملا بحاص مكاحلل يشكرزلاو يناعمسلا نباو يرصبلا نيسحلا وبأ هبسن

 )٥٥٤/٤(. طیح ا رحبلا ء(١۲۳ /۳) ةلدألا عطاوق .(448 /۲) دمتعملا :رظنا

۳۱٢۰ 



 ىلع مهقافتا :يف دعُب يأف دحأ لک هيلإ ليي بلاغلا نظلا نأ :انلو 1
 .راكسإلا يف رمح ا ىنعم يف هنوكل ذيبنلا ميرحت 1

 عم «داحآ رابخآو رهاوظو تامومع ىلإ ةدنتسم تاعامجإلا رثكأو ےس

 .لامتحالا قرطت :

 :-ینظ وأ يعطق ليلد مدع عم- لطاب ىلع ممألا رثكأ قافتا زاج اذإو

 .بلاغ ْنظو رهاظ ليلدل هيلع قح ا لهآ قافتا زاج ١

1 
| 

۱۹ 



 لصف

 «نونظم»و ((عوطقم)) :ىلإ مسقني عامجولا

 .رتاوتلا لهأ هلقنو ءاهدوج.

 .نيديقلا دحأ هيف لتخا ام :نونظملاو

 يعطق ليلد هنأل ؛'''دحاولا ربخب تبثي ال عامجإلا نأ ىلإ :موق بهذو
 .هب عطقي ال دحاولا ربخو ءةّنسلاو باتكلا ىلع هب مكحي

 .ةيفنحلا ضعبو يلازغلاو باطخلا وبأ هراتخاو :لوألا لوقلا اذه (١)
 نبا ہراتخاو ءةلباتحلل يوادرم ا هبسنو دحاولا ربخب عامجإلا تبثي :يناثلا لوقلا
 ةيعفاشلا رثكأ نع يناهفصألا هلقنو يكبسلا جاتلاو يواشوشلاو ينارقلاو بجاحلا
 .ةيعفاشلاو ةيفنحلا رثکا نع حلفم نبا هلقنو
 حرش )٤٠٥٥/٥( رظانلا ةضور )۲۳۲/٤(« حضاولا (۳۲۲ /۳) ديهمتلا :رظنا
 )٥٥٤/٢( حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٣٣۳ص) ةدوسملا ء(۱۲۸/۳) ةضورلا رصتخم
 لوصح ا ء(٢/٢۲۲) ريثملا بكوكلا حرش :(184/4) ريرحتلا حرش ريبحتلا
 (۱۷۹/۲) يلح ا حرش عم عماوجلا عمج ؛(((٢/٦) بجاحلا نبأ رصتخم »)14/1/7
 ۳۳۲ ص) لوصفلا حيقنت حرش ٦٥٥( ص) لوصفلا ماكحإ ء(١/٦٦٦) رصتخلا نايب
 ريسيت ء(۳۰۲/۱) «يسخرسلا لوصأ )٦٦٦/٤(( باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر
 )٢/ ۲٢٢(. تومحرلا حتاوف ء(٢٦۲ /۳) ريرحتلا

51 



 دحاولا ربخک تايعرشلا يف عبتم نظلا نأل ؛ هبحصب كلذ سیلو

 .ربخلاك دحاولا رب هتوبث عنمي ال ًاعطاق ًاليلد هنوكو

 عامجإلا ةمالسو «هيلإ خسنلا قرطتل صنلا نم ىوقأ عامجإلا :ليقو 20---
 یز 5

 .(حیحصب سيلو) :((ع))و ((بالو «أ» يف )١(

 يل عقي ام ىلع اذهف :ليقع نبا لاق .يظفل ةلأسملا هذه يف فالخلا نأ ليقع نبا ركذ )٢(
 ىلإ دوقی ال هنأل ؛ةرابعلا يف فالتخالا يف ريض الف قافتا اهتحتو ةرابع يف فالخ
 اذإ نحنو ًانظ ديفي نكلو ًاملع يطعي ال دحاولا ربخ نإف ہدوصقلا نيع يف فالتخالا
 دحاولا ربخب هلوصحب الو عامجإلاب نيعطاق انسلف عامجإلا هب تبثي دحاولا ربخ نإ :انلق
 .هيلع دقعنا عامجإلا نأ تبثي يذلا مكحلل عطقلا امنإو هل نيناظ انآ ريغ
 ۔(۲۳۲ )٥/ حضاولا :رظنا

r 



 7٦ب

 لصف

 ."”ءاجإلاب ًاكسمت سيل / :ليق ام لقاب ذخألا

 .ررهمجلا لوق اذه
 .يعفاشلل ءاملعلا ضعب هبسنو عامجإلاب كسمت ليق ام لقاب ذخألا نأ: يناثلا لوقلا
 ىلع :ليقو «ملسملا ةيدك اهنإ ليق ؟اهرادقم يف ءاملعلا فلتخا يباتكلا ةيد كلذ لاثم
 ۔رکب وبا يضاقلا هقفاوو يعفاشلا بهذم وهو ثلثلا ىلع لیقو :فصنلا

 عامجإلاب كسمتي مل يعفاشلا مامإلا نا يقارعلاو يلازغلاك ةيعفاشلا ضعي ىري نکل
 .ةيلصألا ةءاربلاو عامجإلا ًاعم نيرمألاب وأ ةيلصألا ةءاريلاب امنإو
 عامجإلاب كسمت هنأ نوئاظ نظر .لقألا وه يذلا ثلثلاب يعفاشلا ذخأ :يلازغلا لاق
 فلام الف ردقلا اذه بوجو هيلع عمجملا نإف - ہللا ہمحر - يعفاشلاب نظ ءوس وهو
 اوعجأ ام بجوأ يعفاشلا نکل .هيف عامجإ الو ةدايزلا طوقس هيف فلتخملا اغإو یف
 ىلإ مجرف قدایزلا باجيإ ىلع ليلد دنع حصي ملف ةلدألا كرادم نع ثحبو هيلع
 باحصتسالاب كسمت وهف :لقعلا اهيلع لدي يتلا ءةيلصألا ةءاربلا يف لاح ا باحصتسا
 ۱ .عامجإلا ليلدب ال
 :عماملا ثيغلا يف يقارعلا لاق .اعم نيرمألاب كسمت يعفاشلا مامإلا نأ يقارعلا ىريو
 هقفاوو اوس ًاليلد دجي مل اذإ ليق ام لقأب ذخألا يعفاشلا اهدمتعا يتلا ةلدألا نم
 ىلع :ليقو :ملسلا ةيدك اهنإ :ليق «يباتكلا ةيدك كلذو ءروهمجلاو ركب وبأ يضاقلا
 ةءارلاو عامجإلا نم بكرم وهو «ثلثلاب يعفاشلا ذخاف ؛ثلثلا :ليقر ءاهنم فصنلا
 .ةيلصألا ةءاربلاب عوفدم هيلع ةدايزلا بوجوو ؛هيلع عمجم ثلثلا باجیإ نإف ؛ةيلصألا
 ,(ه ١07 /7) رظانلا ةضور ء(٤١٤٥- )٢/ ٥٤٤ ىفصتسملا (۱۳۷-۱۳ )٦/ مألا :رظنا
 ريرحتلا حرش ريبحتلا .(451/5) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٤4٦ص) ةدوسملا

 )٤/٤  )۱٦۷۷-۱٦۷حرش عماهلا ثيغلا ء(۷/۲٥۲) رينملا بكوكلا حرش جمع  =

٤٣ 



 '”ملسلا ةيد ثلث يباتكلا ةيد ناب :لئاقلاک

 .هيف فلتخم وهو ةدايزلا طوقس يف فالخ ا نل

 هللاو ,داسفلا رهاظ اذهو «عاجإلل ًاقراخ هفلاخ ناک ًاعامجإ ناك ولو
 .ملعأ

 ريسيت ء(۰۹/۲٥۲) يكبسلل بجاح ا نبا رصتخم نع بجاحلا عفر ء(۲/٥۵۹) عماوجلا
 ١٥-٢۵٥(. /7) .ةمادق نبال ينغملا ۱ /؟) تومحرلا حتاوق ۲٥۸( /۳) ريرحتلا

 ليقو ملسملا ةيد :ليقف ءيباتكلا ةيد يف سانلا فالتخاك) :«ع»و «باذو «أ» يف )١

 .(اهثلث ليقو اهفصن
1o 



 لقعلا لیلدو'''لاحلا باحصتسا :عبارلا لصألا

 ةءارب ىلع ''' [لقعلا] لد نکل لٹا كردت ال '''ةیعمسلا یم

٤ 

 لسرلا

 .اهيفن يف امإو اهتابثإ يف امإ ماكحألا يف رظنلاف]

 .هلع رصاق لقعلاف تابثإلا امأ

 .هنع لقاتلا عمسلا ليلد دري نأ ىلإ هيلع لد دق لقعلاف يفنلا امأو
 .© [نيرظنلا دحأ ىلع ًاليلد لقعلا ضهتناف

(۱ 

(f) 

)۳( 

(4) 

2) 

 .ہبحصتسا دقف ًائيش مزال ءيش ّلكو ةبحصلا بلط :ةغل باحصتسالا
 تارابع تفلتخاو .(۳۳۳/۱) ريثملا حابصملا )207١/١: برعلا ناسل :رظنا
 ليلدب كسمتلا هناب ياودرملاو ينوطلا هفّرع دقف :ًاحالطصا هفيرعت يف نيبلوصألا
 ًاقلطم لقان هنع رهظي مل يعرش وأ يلقع
 ناك هنأ ىلع ٗءانب يناثلا نامزلا يف رمأ توبثب ب حلا هنأب يراخبلا زيزعلادبع هفرعو
 .لوألا نامزلا ین ًاتباث
 .يعرش وأ يلقع يمدع وأ يدوجو رمأل لاح ا باحصتسا هنأب يشكرزلا هفرعو
 .لبقتسملا نامزلا يف ہؤاقب لصألاف يضاملا نمزلا يف تبث ام نأ ہانعمو
 فشک ۳۷١۳(( /8) ريرحتلا حرش ريبحتلا ((1417/5) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
 )١1/5(. طیح ا رحبلا (۳۷۷ /۳) رارسألا

 .(ةيعمسلا ماكحألا نأ ملعا) :«عا»>و «بد»»و «أ» يف

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب») و «أ» نم تبثملا
 .ةيلصألا ةءاربلا وأ يلصألا مدعلا باحصتسا وهو لوألا عونلا اذه
 ضهتناف مكحلا تابثإ نع رصقي لقعلاف) :لصألا یر «ع»و «ب»و «أ» نم تبثملا
 .(لقانلا عمسلا ليلد دري نأ ىلإ مكحلا ءافتنا ىلع ًاليلد يفنلا

"۴۲ 



 زجاعلا نع ةدابعلا طوقسو فقسداس ةالص بوجو یفن ىلع هتلالدك

 يفنلاب ًالمع هريغ يف تبجو اذإ تقو يف اهطوقسو ہرداقلا ىلع تبجو اذإ

 دعبف ءعمس دري ال نأ :طرشب ًاليلد نوكي امنإ لقعلا :''لیق ناف

 .ليلد هغلبي مل هنأ ىلإ ًادنعسم ىفنلا یماعلل زاجل :كلذ زاج ولو

 موص بوجو مدعب انملعك ءامولعم نوكي دق ليلدلا ءافتنا :'''انلق
 1 .ةسداس ةالصو ء/ لاوش

 :ليلدلا مدعب دهتجنا نظ ةبلغل ًانونظم نوكي دقو

 .هفرعي ال تيب يف عاتملل بلاطلا ىمعألاك رهف «هل ةردق ال :يماعلاو

 ليلد ىلإ عوجرلا هلف :هدجي ملف هعسو لذب دق هنأ دهتجا ملع یتمو
 اهيف لخد امف «تفنص دق حاحصلاو تنود دق رابخألا نإف «لقعلا
 .نیدھتج ا ىلإ كلذ ىهتنا دقو ءروصحم

 .باحصتسالا عاونأ نم لوألا عونلا ىلع ضارتعا اذه )١(
 .قباسلا ضارتعالا باوج (؟)

۲۷ 

 /۰۱۷ٛٗ!ۂ



 ب۷

 ؛قاطي ال ا ًافیلکت هنوكل ؛هيلع ليلد ال ًابجاو نوکی نأ زوجي الو

 .عمسلا لبق ماكحألا انيفن كلذلو

 دري نأ ىلإ مومعلا باحصتساف :''"عرشلا ليلد باحصتسا امأو

 لد مكح باحصتساو «خسن دری نأ ىلإ صنلا باحصتساو .صيصخت

 وأ .فاللتإلاب ةمذلا لغشو «تباثلا كلملاك هماود 5 هتوبث ىلع عرشلا

 رهش رركتك بابسألا ترركت اذإ موزللا رارکتب مكحلا كلذكو «مازتلالا

 .تاولصلا تاقوأو ناضمر

 ”يعرش وأ يلقع ليلدب كسمتلا نع ةرابع :نذإ باحصتسالاف

 ملعلا وأ رّيغملا ءافتنا ٌّنظ عم ليلد ىلإ لب لیلدلا مدع / ىلإ ًاعجار سيلو
0( 

 . هب

 .باحصتسالا عاونآ نم يناثلا عونلا اذه )١(

 .(يلقع وأ يعرش) :(ع))و «ب»و «أ» يف (۷)

 :لاوقأ ةثالث ىلع هتيجح يف ءاملعلا فلتخا دقف باحصتسالا ةيجح فلؤملا ركذي مل (۳)

 .ةيفنلا ضعبو ةيعفاشلاو ةلباتحلا بهذم وهو ًاقلطم ةجح هنآ :لوألا لوقلا

 .نيملكتملا نم ةعامجو ةیفنح ا رثكأو باطخلا وبأ ہراتخاو ةجحمب سيل هنأ :يناثلا لوقلا

 عفار ءيش تابثإب عفرلا ين امأو ناك ام ءاقب يف يأ عفدلا يف ةجح هنأ :ثلاثلا لوقلا

 .ةيفنحلا ضعب هراتخاو ةجحب سيلف عفارلا كلذ مكح مادتسي

 عومجم )٤/ ۱۲٦٢(ءالتمھید )5/ 02585١ ةّدعلا :يف هتيجح نع مالكلا ليصفت رظنا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء((٣٤٣٢۱ )٤/ حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٤٣۳ /۱۱) يواتفلا

 ١58/8(: /۲) لوصح ا ء(٤/٤٦٦) رینلا بكوكلا حرش .(۳۷۵۸-۳۷۵۵ /۸)

 طیح ا رحبلا ء(٢/٣۷) جاهنملا ىلع يناهفصألا حرش ء(۱۲۷ )٤/ يدمآلل ماكحإلا

 ربسیت :(۳۷۷-۳۷۸ /۳) رارسألا فشک .(5104 ص) لوصألا نازيم ء(۱۷/٦)

 ۳٥۹(. /۲) ترمحرلا حتاوف ء((٤/۱۷۹) ريرحتلا

TIA 



 لصف

 لوق يف ةجحم سيل :فالخلا لحم يف عامجإلا لاح باحصتساو 0
 ۔'"'نیرٹکالا

 ۔“!ااقاش نب | 29 هراعيخا 7” ليلد دوه : :"ریقو 0

 باطنخلا وبأ هبسنو ةيكلاملا نم ةعامجو ةیفنح او ةيعفاشلاو ةلبانحلا نم رثكألا لوق وه )١(
 .نيملكتملاو ءاهقفلا نم نيققحملل 3
 رظانلا ةضور :(717/7) حضارلا ء(٤/٢٥۲) ديهمتلا ء(٤/١٦۱۲) ةدعلا :رظنا 0

 نيعقوملا مالعإ ؛(٤٣۴ ص) ةدوسلا )۱٥١/١( ةضورلا رصتخم حرش 7
 حرش 0.11١ ص) يلعبلا رصتخم ء((۳۷۱۳/۸) ريرحتلا حرش ریبحتلا ۲

 )۱٦۹/۳( جاهنملا حرش جاهبإلا ء(٥٥٥ ص) ة ةرصبتلا ء((٤/٤٥٥) رينملا بكوكلا 7
 ,.(154 ص) لوصألا نازيم ء((١/٦1۱) يسخرسلا لوصا 7 طیح ا رحبلا 0

 .(145 ص) لوصألا ماکحا ین لوصفلا ماكحا (۳۷۸ /۳) رارسألا فشك
 .(ءاهقفلا ضعب لاقو) :«عا>و (بالو «ا» يف (0) 0

 ينزملل يشكرزلاو يوادرملا هبسنو ةلبانحلا نم دماح نبا هراتخاو يناثلا لوقلا اذه (۳) ٠
 نباو يدمآلاو هباحصاو دوادو ناریخ نباو جيرس نباو ینریصلاو روث يبأو
 .بجاخ ا
 نبال ىهتنملا »)1/0 يدمآلل ماكحإلا ما مزح نبال ماكحإلا :رظنا

 ۳۷۲٣(. /۸) ریرحتلا حرش ريبحتلا 51 /1) طیح ا رحبلا ۱٥۴( ص) بجاحلا
 .(القاش نبا قاحسإ وبأ هراتخاو) :(ع))و «ب»»و «أ» يف (4)

 رظانلا ةضور :(105/4) ديهمتلا ء(٤/١٦۱۲) ةدعلا :ین هل لوقلا اذه ةبسن رظنا )٥(
 ريرحتلا حرش ريبحتلا )3751/١(: نيعقوملا مالعإ ؛(27147 ص) ةدوسملا »)0۰4/1

(TYE ۸A) 
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 ةحص ىلع دقعنم عامجإلا قالصلا ءانثأ ءاملا ىأر اذإ مميتملا :انلوقك

 .اهماودو هتالص

 .مدعلا لاح اهماود ىلع لد عامجإلا نأل ؛دساف اذهو

 .فالخلا عم عامجإ الو هيف فلتخم وهف دوجولا لاح امأ

 ف 716 ةنس دلو .ىلبنحلا القاش نب نادمح نب رمع نب دمحأ نب میھاربإ :وه القاش نباو

 .ه٣ ٠۹ ةنس يفوت عورفلاو لوصألا يف مالكلا نسح ةياوزلا ريثك ًاح اص ًادباع ناك

 )5//١9( دادغب خيرات ء(١/٦۲۱) دشرألا دصقملا .(118/5؟) ةلبانحلا تاقبط :رظنا

PY. 



 .رذعتم يفنلا ىلع ليلدلا

(۱) 

 قرف

)£( 

 لصف

 ۔'''لیلدلا همزلي مکحلل ینانلاو

 ۔'''ہیلع ليلد ال :تايلقعلا يفو ءانلوقک :تايعرشلا يف موق لاقو

 نألو هيلع ليلد ال هيلع ىعدملا نأل ؛“ًاقلطم هيلع ليلد ال :""ليقو

3 

 نع ليقع نباو ءاملعلا ةماع نع ديهمتلا يف هركذو ةيعفاشلا رثكأو ةلبانحلا لوق وهو
 .نييلوصألاو ءاھقفلا يققح

 رظانلا ةضور ء(۳۳۹/۲) حضاولا ؛(٢٦۲ )٤/ ديهمتلا ء(۱۲۷۰ )٤/ ةدعلا :رظنا

 نبال هقفلا لوضأ ء(٤4٥ ص) ةدوسملا ء(١١١ /۳) ةضورلا رصتخ حرش ء۳۲)

 )۵٥٥/٤٥(: رین ا بكوكلا حرش ٦٥٤٤( /۸) ریرحتلا حرش ريبحتلا ء(٤/۱۵۲۷) حلفم

 ماكحإلا ء(٢/١/١٦۱) لوصح ا )57١/7(. ىفصتسملا ٥٥٥( ص) ةرصبتلا

 _ )۳۲/٦(. طیح ا رحبلا ء(٤/۲۱۹) يدمآلل

 درفنا لوقلا اذهو تایلقعلا نود تايعرشلا يف ليلدلا همزلي يأ :يناثلا لوقلا وه اذه

 اوكح ثيح لوصألا ءاملع ضعب هركذ ام سكع وهو .ينوطلاو ةمادق نبا هركذب
 تايعرشلا نو تايلقعلا يف بجي هنإ ًالوق

 مهنع هسكعو يعرش ال يلقع مكح يف هيلع ليلد ال :مهنم موق دنعو :حلفم نبا لاق

 .ةضورلا يف

 نبال هقفلا لوصأ ١١١(« /۳) ةضورلا رصتخم حرش )١١١/۲(« رظانلا ةضور :رظنا

 ٥٥٤٤(. /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۵۲۷ )٤/ حلفم

 .(موق لاقو) :«عا>و ((با)و «أ» يف

 نبا نکل رهاظلا لهأو دوادل يناعمسلا نباو يجابلا هبسنو ثلاثلا لوقلا وه اذه

 = .ليلدلا ینانلا ىلع بجي هنإ لاقو ةيرهاظلا فلاخ ماكحإلا يف مزح

 ۲۲۱١
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 ٰیرَصک وأ اًدوه ناك نم لإ َةْنَجْلا َلْخْدَي نل اولاقَو » :ىلاعت هلوق :انلو

 کاش مكحلل ینانلاو 1١١[.. :ةرقبلا] ( َمُكَم'َعرُب اوُناَه ل عيا ىللت

 .هنايب ىلإ جاتحيف ہرظنلابو كلذك :ديلقتلاب ملعلل ًايعدمو ءلهجلاب فرتعم

 نع ريبعتلا / نع تبثلا زجعي مل :ينانلا ىلع ليلدلا طقس ولو
 :«رداق» لدبو «ميدقب سيل» :«ثدح» لدب لوقيف يفنلاب هتابثإ دوصقم

 .«زجاعب سيل»

 :«هيلع ليلد ال نيدلا هيلع ىعدملا» :مهوقو

 دنع تعرشف «ةداهشلا نع ترصق اهنكل «ليلد نيميلا نإف ؛عونم

 رذعتلو «كلملا ليلد يه يلا ديلا دوجول ؛لیلد ىلإ ركنملا جنحي مر

 .يفنلا ىلع ةنّيبلا ةماقإ

 نم :تايعرشلا يف عازتلا ناك نإ ليلدلا ةماقإ نكميف :انتلاسم يف امأف
 "ةفولعملا ف ةاكز ال :وحن "صن رآ ؛یحضلا ةالص 7 [بوجو] يفنك عامجإ

 ةلدألا عطاوق ء(۷۰۰ ص) يجابلل لوصألا ماكحإ يف لوصفلا ماكحإ :رظنا =

 .(۳۲ )٦/ طیح ا رحبلا (۱۸/۱) مزح نبال ماكحألا لوصا يف ماكحإلا ء(۳۸۲ /۳)

 .لصألا یف دری مو ء(۲/٥۱٥۵) رظانلا ةضور نم تبثلا )١(

 .صن موهفمب وأ باوصلا )٢(

 هجرخأ يذلا ثيدحلا وهو صنلا نم طبنتسم ةفلاخ موهفم وه امنإو صنب سيل اذه ةرفز

 يف منغلا هقدص يفو» هيفو ليوط ثيدح نم سنأ نب هللادبع نب ةمامث نع يراخبلا

 ةمئاس يفو» ظفلب دواد وبأ هجرخأو ««ةاش ةئامو نيرشع ىلإ نيعبرأ تناك اذإ اهتمئاس

 = .(ةاش اهيفف نيعبرأ تناك اذإ منغلا

YY 



 وأ «ةاكزلا بوجو يفن يف نامرلا ىلع '"تاوارضخ لا سايقك سايقب وأ -

 .ةلدألا مدع دنع يلصألا يفنلا باحصتسا

 ىضفأ امو «لاح ىلإ ىضفي اهتابثإ نأب :اهيفن نكميف :تايلقعلا امأو

 .لاحم هيلإ

 ليلد نیمزالتلا دحا ءافتنا نإف ؛مزالتلا ليلدب :هيلع ليلدلا نكميو

 .ملعأ ہللاو ءناث هلإ ءافتنا ىلع لدي داسفلا ءافتناف ,””رخآلا ءافتنا ىلع

 ثيدحلا مقر «منقلا ةاكز باب ؛ةاكزلا باتك )١44/١( يراخبلا حيحص :رظنا =

 ثيدحلا مقر ءةمئاسلا ةاكز يف باب ءۃاکزلا باتك )184/١( دواد يبأ ننس [(]

[oY] 

 دق هنأل سايقلاب ال صنلاب تاوارضخلا یف ةاكزلا بوجو مدع ىلع لالدتسالا ىلوألا () ٠

 هنأ 25 هللا لوسر نع سنا نع ىنطقرادلا هجرخأ يذلا ثيدحلا وهو كلذب صن درو

 يئغملا قيلعتلا يف يدابآلا ركذو .«ةقدص رضخلا نم ضرألا تتيثأ اميف سيل» :لاق

 .ثيدحلا ركنم ىسوم نب حلاص هدنس يف نأ ینطقرادلا ىلع

 .(48 /۲) ینطقرادلا ننس :رظنا

 ٢٢[. :ءاينألا] ( اًنَدَسَقَلُهَلآ اإ هاء آَمِيِف ناك ول ) :ىلاعت هلوق هلاثم )٢(
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 ب۸

(١) 

 راز

(۳ 

0 

(٦) 

 اهيف فلتخم لوصا [  نایب ]

 :ةعبرأ يهو

 لوألا

 '''هخسنب / انهرش حرصي مل اذإ انلبق نم عرش
 ؟ '''ہلبق نم عرشب ةثعبلا دعب ًادبعتم هي ينلا ناك لهو

 ۰ ٤

 :(”ناتياور هيف

 .""'ةيفنحلا لوق وهو '''يمیمتلا اهراتخا ءانل عرش هنأ :امهادحإ

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب» و «أ» نم تبغملا

 عئارشلا كلت باحصأ بتك يف ةقباسلا عئارشلا نم انيلإ لقن ام نأ :عازنلا لحم ريرحت

 لقن امو .فيرحت نم مهبتك يف عقو ام قافتاب ةجحب سيل هنإف اهعابتأ ةنسلأ ىلع وأ
 نرتقا اذإ لوقنملا اذه نإف ةئسلا وأ ميركلا نآرقلا يف عئارشلا كلت ماكحأ نم انيلإ

 انل عرشب سيل وهف هخسني ليلدب نرتقا نإو قافتالاب انل عرش اذهف هررقي ليلدب

 .هخسني وأ هررقي ًاليلد دجن مل اذإ عازنلا لحو قافتالاب
 4٦٤(: ص) يدنقرمسلل لوصألا نازيم ء(۹۹/۲-۱۰۰) يسخرسلا لوصأ :رظن

 .(۳۷۱۷ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتل
 .(هلبق نم ةعيرش عابتاب ًادبعتم ةثعبلا لبق) :«عادو «بد)و «أ» يف

 (۱۷۵ ۱۷۳ )٤/ حضاولا .(111 /9) ديهمتلا ۷۰٦( ۷۵۳ /۳) ةدعلا :يف امھرظن

 ء(۱۸۳ ص) ةدوسملا :ء(۱۷۰/۳) ةضورلا رصتخ حرش ء(۵۱۸-۷١١ /۲) رظانلا ةضور

 .(۳۷۸۰ ء۳۷۷۷ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ١147(. ء١٤١۱ /5) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 .راجنلا نباو يوادرملاو ةمادق نباو يناولح او ليقع نباو ىلعي وبأو يميمتلا اهراتخا

 رظانلا ةضور )١71/5(: حضاولا )41١/7(: ديهمتلا ء٢۵٥۷ /۳) ةدعلا :رظن

 حرش ريبحتلا ء(٤/٤٤٥۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۱۹۳ ص) ةدوسملا (۷ /۲)

 .(517/4) ريثملا بكوكلا حرش ء(۳۷۷۷ /8) ريرحتلا

 .ةيفنحلا رثكأل يراخبلاو يدنقرمسلا هبسن
۲٤ 



 ر٣)

 . "ال عرشب سیل :ةيناثلاو

 .'''نیبھذملاک ةيعفاشلا نعو

 :ةيناثلا ةجو

 .[44 :ةدئاملا] 4 اًجاَهَتِمَو ٌةَعَرْش منم انلَعَج لكل ) :ىلاعت هلوق

 ۔'””؛ہموق ىلإ ثعب ىن لکو دوسألاو رمحألا ىلإ تثعب» : د هلوقو

 فشک :(155 ص) يدنقرمسلل لوصألا نازيم (۹۹/۲) يسخرسلا لوصأ :رظنا

 ,(51"-9717 /۳) رارسألا

 .(411-115/؟) ديهمتلا يف باطخلا وبأ ةياورلا هذه راتخا

 ةيعفاشلا نم ہراتخا انل عرش انلبق نم عرش نأب لوألا لوقلاف نيقباسلا نيبهذملاك :يأ
 هبسنو «ةيعفاشلا ضعبل يدمآلا هبسنو ناهربلا يف ييوجلاو ةرصبتلا يف يزاريشلا
 .ةيعفاشلا رثكأل يشكرزلا

 ةيعفاشلا ضعبو يدمآلا هراتخا انل عرشب سیل انلبق نم عرش نأ وهو يناثلا لوقلاو

 .فقولاب ائلا ًالوق يوادرملاو يشكرزلا ركذو ةلزتعملاو ةيرعشألاو
 دمتعملا ء(۳۹۷/۲/۱) لوصح ا )2204/١« ناهربلا ء(۲۸۵ ص) ةرصبتلا :رظنا

 حرش ريبحتلا ء(٤/٢٦٥) طیح ا رحبلا )51١/4(. يدمآلل ماكحإلا (۹۰۱/۲)

 ۔(۳۷۸۰ /۸) ريرحتلا

 : 85 ہللا لوسر لاق :لاق يراصنألا هللادبع نب رباج نع ملسم مامإلا هجرخأ

 ىلإ تثعبو «ةصاخ هموق ىلإ ثعبي ين لك ناك :يلبق دحأ نهطعي مل ًاسخ تيطعأ»

 ةبيط ضرألا يل تلعجو «يلبق دحأل لحت ملو ؛مئانغلا يل تلحاو :دوساو رمحأ لك

 نيب بعرلاب ترصنو ناك ثيح یلص ةالصلا هتكردآ لجر ااف ؛ًادجسمو ًاروهط

 .«ةعافشلا تيطعأو ءرهش ةريسم يدي

 .[011] ثيدحلا مقر «دجاسملا باتك (۳۷۰۱/۱) ملسم حيحص :رظنا
 ں۲



 .27 «ةاروتلا نم ةعطق هديب ىأر نيح رمع ىلع هراكتإ»و

 ركذي مو "«داهتجالاو ةّئسلاو باتكلا ركذ نيح ًاذاعم هبيوصت»و

 .انلبق نم عرش

 يحولا رظنتي ملو ءاهنع ثحبلاو اهتعجارم همزل :اهب ًادبعتم 4 ناك ولو

 .ًاعراش ال ًاربخ ناكلو «ةيافك ضرف اهظفحو اهملعت ناكلو

 ."' 4 ةدقفأ ُمُهْئَدُهَف ) :ىلاعت هلوق :ىلوألا هجو

 07 :هلوقو

 نب رمع نأ هللادبع نب رباج نع يمئيهلاو رازبلاو مصاع يبأ نباو دمحأ مامإلا جرخآ )١(

 دي ينلأ ىلع أرقف ؛باتکلا لهأ ضعب نم هباصأ باتكب لٹ ينلا ىتأ باطخلا

 اهب مكتنج دقل هديب يسفن يذلاو «باطخلا نبا اي اهيف نوكوهتمأ» :لاقو «بضغف

 ءاوقدصتف لطابب وأ «هب اوبذكتف قحم مكوربخيف ءيش نع مهولأست ال قیقن ءاضيب
 .«ينعبتي نأ الإ هعسو ام ًايح مكيف ناك ىسوم نأ ول هديب يسفن يذلاو

 هدانسإ نسح ثیدح)) :ةّئسلا باتكل هجيرخت يف - هللا هحر - ينابلألا خبشلا لاقو

 .فيعض هنإف ديعس نب دلاجم ريغ تاقث
 نبال ةّئسلا ءنیققح ا نم ةعومجمو طوؤنرألا بيعش قيقحت )۳٤۹/۲۳(« دنسملا رظنا

 دئاوزلا عمجم ء(۷۸/۱) راتسألا فشك «ينابلألا خيشلل هجيرختو ء(۲۷ /۱) مصاع يبأ

 ۔(۱۷۹/۱)

 .ەجیرخت قبس )٢(

 ٠١ :ماعنألا] ( قف مهند هلأ ىَدَه نذل كتلو و :ىلاعت لاق (۳)

 )٤( :لحنلا] ( اًفييَح ميهر لم عبا نأ كيل اكيَحْوأ مُ م ) :ىلاعت لاق 117[.
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 :r :ىروشلا] © اوت یب ْىَّكَو ام دل مک َءَرَكظ :هلوقو

 ہک َةنَرَوَتلَأ اترا اإ ) :هلوقو

 " «صاصقلا هللا باتك» :نسلا يف نضاضتلاب ئضق نيح لت هلوقو
 ۔.0 :ةدئالا]  نْيلأب ْنَْيلَآَو ] ف الإ نسلا صاصق نآرقلا ین / سیلو ۷

۳ 

 ذل أوُمَلَسأ َنيِلا تروي ويلا اپ مَع رولو ىذه اہ َةَروعلأ اترا انِإ ۶ :ىلاعت لاق

 وقت الق َءاَدَہُک ِهْيَلَع أ اوُناَكَو هللا بت ني اوظِْفَحُتْسآ اَمِب راَبْحَأْلََو نورو أواه

 كبلوأف هلآ زنا آَمِب مك رل نمو اليل امف یاب اورم الو نوار سالا

 ]4 :ةدئاملا] َنوُرْفَكْلا

 ىلإ اومصتخاف ًاناسنإ تحرج ةثراح مأ عيبرلا تخما نأ سنأ نع ملسم مامإلا جرخأ

 صتتقيأ هللا لوسر اي عيبرلا مأ تلاقف :صاصقلا صاصقلا 2 هلا لوسر لاقف 5 ينلا

 باتك صاصقلا عيبرلا مأ اي هللا ناحبس > ىبنلا لاقف اهنم صتقي ال هللاو ؟ةنالف نم

 كي ہللا لوسر لاقف ةيدلا اولیق ىتح تلاز امن ًادبأ اهنم صتقي ال هللاو ال» :تلاق هللا

 .«هربأل هللا ىلع مسقأ ول نم ہللا دابع نم نإ

 .نائسألا يف صاصقلا تابثإ باب ةمأسقلا باتك (۱۳۰۲/۳) ملسم حبحص :رظنا
 ]۱٦۷٢١[. ثيدحلا مقر

 ةأرماو لجرب لك يتلا يت تاد :لاق - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع يراخبلا جرخأ

 ءامهيزخنو امههوجو محسن :لاق ؟امهب نوعنصت ام :دوهيلل لاقف ءاينز دق دوهيلا نم
 اي :نوضري نمم لجرل اولاقف اوؤاجف «نيقداص متنك نإ اهولتاف ةاروتلاب اوتاف :لاق

 عفرف كدی عفرا :لاق هيلع هدي عضوف اهنم عضوم ىلإ ىهتنا ىتح أرقف ءأرقا روعأ

 رمأف اننيب همئاكتن اننكلو مجرلا امهيلع نإ دمحم اي :لاقف «حولت مجرلا ةيآ هيف اذإف هدي

 .«ةراجحلا اهيلع عناجي هتيأرف ءامجرف امهب

 مقر ةاروتلا ريسفت نم زوجي ام باب «ديحوتلا باتك ؛(٤/٥٤٦٦) يراخبلا حيحص رظنا
 ]۷٥٤۳[. ثيدحلا
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 © «اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم» :لاق امل هلوقو

 . لكيلا - ىسوم عم باطخ وهو 1: :ط] € يركز ةٰوَلّصلَا قو )

 قلعت ىلع لدي ةمأ قح يف مكحلا - هناحبس - هللا عرش نألو

 ةعيرشلاك ليلد هخسن ىلع موقي ىتح هنع لودعلا زوجي الف هب ةحلصملا
 .ةدحاولا

 ؛اهب ثوعبملا ىلإ اھٹامکب اهتبسن عنمي ال ةعيرشلا ضعب يف ةكراشملاو
 ."”رثكألا ىلإ ًارظن

 .هب عوطقم قيرطب تبعت مل لوألا عئارشلا نوكب عفدنت :'''ةلدألا ةيقبو

 .مهليدبتو اهلهأ فيرحتب هللا ربخأ دق لب

 اذإ لصيلف ةالص يسن نم» :لاق 5 ينلا نع سئأ نع ملسمو يراخبلا جرخأ )١(

 .« 01 :هط] ( يركن ةوَلّصلَأِ قو ) كلذ الإ اھ ةرافك ال ءاهركذ

 اهنع مان وأ ةالص يسن نم» هللا ين لاق :لاق كلام نب سنأ نع ملسمل ةياور يو

 .«اهركذ اذإ اهيلصي نآ اهترافكف

 ةالص يسن نم باب ةالصلا تيقاوم باتك ء(۲۰۱/۱) يراخبلا حيحص :رظنا

 ]٥۹۷[. ثيدحلا مقر ءاهركذ اذإ لصيلف

 ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك ء(۷۷/۱٦) ملسم حيحص
 .[584] ثيدحلا مقر

 .لوألا لوقلل يلقع ليلد اذه )٢(

 مكي اَنلَعَج لكل > :ىلاعت هلوقب يناثلا لوقلا باحصأ لالدتسالا نع باوج اذه (۳)

 .(هموق ىلإ ثعب ين لكو» كلي هلوقو ٤۸[ :ةدئالا] © اجاَهَّنيَو ةع

 .يناثلا لوقلا ةلدأ ةیقب يأ )٤(
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 بشن

 مدع يف ًاذاعم بّوصو «ةاروتلا يف رظنلا رمع ىلع ركنأ كلذلف

 .اهركذ

 «صاصقلا ةيآ» ك انعرشب ''' [اهنم تبث ام ىلإ] عوجرلا :بجاولاو

 ۔'''ملعا هللاو ةّتسلاو باتکلا يف ام اهوحنو

 .(تبث ام ىلإ اهنم) لصألا يفو (554 /7) رظانلا ةضور نم تبثملا )١(
 :ةينآلا عورفلا اهنم ركذن ةيهقفلا تاقيبطتلا ضعب يف رهظت فالخلا ةرمث (۲)

 لثم ءاهوصح نولظم ىلع ةطراشملا يهو ةلاعجلا مكح يف فلتخا :لوأل عرفلا

 :نيلوق ىلع ملعت ا قذح ىلع ملعملا ةطراشم

 ب اکو جب لنج وی هج نمل ) :ىلاعت هلوقب ًالالدتسا دقعلا اذه زاوج :لوألا لوقلا

 ۔انلبق نم عرش يف دراو باطخلا اذهو ء[۷۲ :فسویز € ٌةيِعَر

 ةلاهج اهدسفت ةراجإلاو ةراجإ هنأل ؛ًاررغ هيف نأل دقعلا اذه زاوج مدع :يناثلا لوقلا

 .ةعفنملا

 .ًأرهم ةعفنملا لعج زاوج :يناثلا عرفلا

 لوقو ءعنملاب لوقو زاوچج اب لوق بهذملا يفف ةراجإلا ىلع حاكنلا امأ :دشر نبا لاق
 .ةهاركلاب

 ىلع ليلدلا لدي ىتح انل مزال انلبق نم عرش له امهدحأ :ناببس مهفالتخا ببسو

 كَحكنأ نأ دير نإ َلاَق > :ىلاعت هلوقل هزاجأ مزال وه لاق نمف ؟سكعلاب مأ هعافترا

 .[۲۷ :صصقلا] ( مج مَن يرجَأَت نأ لع نَه تبا ىَدَحِ

 .ةراجإلا ىلع كلذ يف حاکنلا ساقي نأ زوجي له :يناثلا ببسلاو

 :يف يناثلا عرفلاو .(575 /۲) دھتج ا ةيادب .(۳۲۳ /۸) ىينغملا :يف لوألا عرفلا :رظنا

 .(5/١5؟) دھتج ٹا ةيادب

"۲۹ 



0) 

("۲) 

۲۳) 

(0) 
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 ىناثلا

 فلاخم هل رهظي مل اذإ يباحصلا لوق

 ." مومعلا هب صخيو سايقلا ىلع مدقي ةجح :'"[هنأ يورف]

 .”ةيفنحلا ضعبو 2” هيدقلا يف يعفاشلاو "كلام لوق وهو

 ."ةجج سيل هنأ ىلع لدي ام "هنعو

 .(رهف) :لصألا ينو «عا)و «با)و «أ» نم تبغا

 ةعبرألا ةمئألا لوق هنأ يوادرملا ركذو دمحأ مامإلل ةياور وهو لوألا لوقلا وه اذه

 نباو يضاقلاو يربكعلا باهش نباو لالخلا زيزعلادبع ركب وبأ مهنم ةلبانحلا رثكأو
 .يثوطلاو ةمادق

 ء(۱۸۵/۳) ةضورلا رصتخم حرش :(015 /؟) رظانلا ةضور ء(٤/۱۱۸۱) ةدعلا :رظنا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٤٤٥۱ )٤/ حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(١۳۳ ص) ةدوسملا

 ١5١(. ص) يلعبلا رصتخم )۸/ ۳۸٠۱-۳۸۰۰
 ولولح دمحأل لوصفلا حیقنت حرش :(440 ص) یئارقلل لوصفلا حيقنت حرش :رظنا

 كلام مامإلا هقف لوصأ ء(٦/۱۷۱) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ٤١١( ص)

 )11171/7-:1١١5(. نالعشلا نحرلادبع روتكدلل «ةيلقنلا هتلدأ»

 عمللا حرشو ء(١۳۹ ص) ةرصبتلا يف يزاريشلا ميدقلا يف يعفاشلل لوقلا اذه بسن

 ۔(۹/۲٢۷)

 ۔يناجرج او يزارلا ركب وبأ ةيفنحلا نم هراتخا

 .(1777 /۳) ریرحتلا ريسيت ء(۲۱۷ /۳) رارسألا فشك ؛((٢/١۱۰) يسخرسلا لوصأ :رظنا

 ۔(يورو) :((ع))و «ب»»و «أ» يف

 رخفلاو ليقع نباو باطخلا وبأ ةياورلا هذه راتخاو دمحأ مامإلا نع ةيئاثلا ةياورلا هذه

 .ليعامسإ

 ةدوسملا ؛((٥/۴۱۰) حضاولا ؛((۳۳۲/۳) ديهمتلا ((۱۱۸۳/8) ةدعلا :رظنا
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 ب/:٤ وبأ هراتخاو 'دیدج ا يف یعفاشلاو / ''نیملکتمل ا ةماع لاق هبو

 .هتمصع تبثت مو ءوهسلاو اطخلاو طلغلا هيلع زوج هنأل '٣!باطخلا

 ۔امھیفلاغ ىلع رمعو ركب وبأ رکنی ملف هتفلاخ ةباحصلل زوجيو
 مكيلع» : 5 هلوقل ؛نيدشارلا ءافلخلا لوق ةجحلا :'''موق لاقو

 . «نيدشارلا ءافلخلا ةّئسو ىتئسب

(۱) 

 یز

(۳ 

0 

0) 

 يزاريشلا هراتخاو ؛يحرکلاو ةلزتعملو ةرعاشألل حلفم نباو ليقع نبا هبسن

 .يلازغلاو بجاحلا نباو يدمآلاو يزارلا نيدلا رخفو

 ء(١١٤٠ )٤/ حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۳۳۷ص) ةدوسملا )۲١٢/٥( حضاولا :رظنا

 )۱۷١/۳/٢۲(: لوصح ا ء(۰/۲٥۵) دمتعملا )۳۸٠٤/۸( ريرحتلا حرش ريبحتلا

 فشك ((014/5) طیح ا رحبلا )٠١١/۲( ىفصتسملا )١14/4(. يدمآلل ماكحإلا

 .(185/17) ترمحرلا حتاوف ء(۲۱۷ /۳) رارسألا

 ناهربلا ء(۳۹ ص) ةرصبتلا :يف ديدجلا يف يعفاشلل لوقلا اذه ةبسن رظنا
 .(05 /5) طیح ا رحبلا ء(١۳ ص) یئالعلل ةباحصلا لاوقأ يف ةباصإلا لامجإ ء۱۳۲۲/٢)

 ۱ ۔(٣۳۳ ء۳۲٣۳ /6) ديهمتلا :رظنا
 .(075/57) رظانلا ةضور ء(١/٤٤٢۱) لوسلا ةياهن ء(٢/8٥٥) ىفصتسملا :رظنا

 ةيراس نب ضابرعلا نع مکاح او هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا جرخأ

 ةغيلب ةظعوم انظعوف انيلع لبقا مث موي تاذ حبصلا # ہللا لوسر انب یلص :لاق

 ةظعوم هذه ناک هللا لوسر اي :لئاق لاقف .بولقلا اهنم تلجوو نويعلا اهنم تفرذ

 ًادبع ناك نإو ةعاطلاو عمسلاو هللا ىوقتب مكيصوأ» :لاقف ؟انیلع دهعت اذامف عدوم

 ءافلخلا ةّئسو يتتسب مكيلعف ءأريثك ًافالتخا ىريسف يدعب مکنم شعي نم هنإف ًايشبح

 نإف رومألا تائدحمو مكايإو ذجاونلاب اهيلع اوضعو ءاهب اوكسمت نييدهملا نيدشارلا
 .حيحص نسح ثيدح اذه يذمرتلا لاق .«ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لك

 ننس «نيققحلا نم ةعومجمو طوؤنرألا بيعش قيقحت ء(۳۷۵/۲۸) دمحأ مامإلا دنسم :رظنا

 يذمرتلا ننس ء[٤۷٦٦٥] مقر ثيدح ةّنسلا موزل يف باب ةنسلا باتك )71١/7(« دواد يبأ

 :[751/5] مقر ثيدح عدبلا بانتجاو ةنسلاب ذخألا يف ءاج ام باب :ملعلا باتك )/ ٤۳(«

 .(45/1) مكاحلل كردتسملا ء[١٤] ثیدح ا مقر ء(١/٥۱) هجام نبا ننس
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 هلا 21 ؛رمعو ركب يبأ لوق ةجح ا نأ ىلإ ''نورخآ بهذو

 . ' «رمعو ركب يبأ يدعب نم نيّدللاب اودتقا» : 5# هلوقل ''”[امھنع

 .«متيدتها متيدتقا مهتاب موجنلاك يباحصأ» كي هلوق :لوألا هجوو

 )١( ىفصتسملا :رظنا )٢/ ٥٥٤(ء لوسلا ةياهن )۳/ ١٤١١(« رظانلا ةضور )٢/ ٥٥٤(.
 .لصألا يف دري ملو ((ع))و «با)و «أ» نم تبثملا (؟)

 .ًاعوفرم ناميلا نب ةفيذح نع هجام نباو يذمرتلاو دما مامإلا هجرخأ (۳)

 لاجر تاقث هلاجر دائسإ اذهو «هدشاوشو هقرطب نسح ثيدح :دنسملا ققع لاقو

 .شارح نب يعبرو ريمع نب كلملادبع نيب عطقنم هنكل نيخيشلا
 باتك ء((۹٦۵ /ہ٥) يذمرتلا ننس ء(۲۸۰-۲۸۱ /54) دم ا مامإللا دنسم :رظنا

 هجام نبا ننس ء(٣٦٦۳) ثیدح ا مقر ءرمعو ركب يبأ بقانم يف باب «بقانملا

 .ةمدقملا (۳۷/۱)

 ماكحإلا يف مزح نباو ء(٢/۱۱۱) هلّضفو ملعلا نايب عماج يف ربلا دبع نبا هجرخآ )٤(

 .رياج ثيدح نم ناميلس نب مالس قيرط نع ء(۸۲/٦)
 .«ةجح هب موقت ال دانسإ اذه: رباج ةياور يف هدانسإ يف ربلا دبع نبا لاق

 كش الب اهنم اذهو .ةعوضوملا ثيداحألا يوري ناميلس نب مالس» :مزح نبا لاقو

 ال ةياورلا هذه نأ رهظ دقف :ًاضيأ لاقو «اهدانسإ فعض قيرط نم ةطقاس ةياور هذهف

 .ةبوذكم اهنأ كشال لب ًالصأ تبعت

 نع دحاولادبع نب رفعج قيرط نم ء(١۲۷ /۲) باهشلا دنسم يف يعاضقلا هجرخأو
 هدانسإ ينو ء(١٤/۱۹۱) ریبح لا صيخلتلا يف رجح نبا لاق ءةريره يبأ نع حلاص يبأ

 .باذك وهو يمشاملا دحاولادبع نب رفعج

 يف يضاقلا لقت دقف دمحأ مامإلا هركنأ نممو ثيدحلا اذه ثيدحلا ءاملع ركنأ دقو

 جتحا نمع - هت - دمحأ تلأس :لاق ديعس نب ليعامسإ نع )5//2١1١١1: ةدعلا

 اذه حصي ال لاق «متيدتها متيدتقأ مهيأب موجنلا ةلزنم يباحصأ» ع يلا لوقب

 .ثيدحلا
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 لعجف مهديلقتب رومأملا مهنأ :ةنیرقب يباحصلا هنم جرخ ماع وهو ےس

 ليزنتلا مهروضحل ؛أطخلا نم دعبأو باوصلا ىلإ برقا مهنألو ل

 .ةماعلا عم ءاملعلاك مهف لوسرلا مالكو |

 .هديلقت يماعلا مزليو ؛موصعم ريغ دھتج او

 .انلیلد مومعل ؛حصي ال :مهضعب وأ ءافلخلا صح نم لوقو 7

 بجي نم ةلمج نم مهنوكلو مهتريس يف مهب ءادتقالاب رمألا لامتحاو :
 .هب ءادتقالا 0

1 

 ۱۰١۷(: /۳) لماكلا يف يدع نبا لاق ءيشكرزلاو ؛يزوح لا نباو يدع نبا هركنأ نمو =

 لقنو حصي ال اذه ء(۲۸۳/۱) ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نبا لاقو .نتملا رکنم اذه
 هديناسأو نتملا روهشم ثيدحلا اذه :هلوق يقهيبلا نع ء(۸۳ ص) ريتعملا يف يشكرزلا
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 لصف

 لوقب / ذخألا ''” [دهتجملل] زجي ل :نيلوق ىلع ةباحصلا فلتخا اذإ
(٢) 1 ٠ 

 ليلد ريغ نم مهضعب .

 لئاقلا ىلع رکنی مل ام "زوجي :“نيملكتملاو "'ةيفنحلا ضعب لاقو

 نم دحاو لكب ذخألاو :فالخ لا غيوست ىلع عامجإ مهفالتخا نأل ؛هلوق

 .نيلوقلا

000 

00 

(۳ 

(4) 

(0) 
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 ."'ةأرملا مجر كرت يف ذاعم لوق ىلإ رمع عجر اذهو

 .لصألا يف دري مو «عا)و ((؛بالو «أ» نم ثبنملا

 نباو ىلعي وبأ يضاقلا ہراتخاو يذورملا ةياور يف - هللا همحر - دم ا مامإلا هيلع صن

 لثم نيملكتملا نم فئاوطو ةيعفاشلاو ةيكلاملل ةدوسملا يف هبسنو «ةمادق نباو ليقع

 .ةيفنحلا نم يسخرسلا نايفس وبأ هراتخاو ينالقابلا نبا

 ةدوسملا ؛2075/7) رظانلا ةضور ء(۲۲۷ )٥/ حضاولا ء(٤/۱۲۰۸) ةّدعلا :رظنا
 ۷٥٢(. /؟) عمللا حرش ء(٣٤۳ ص)

 )۲۲۸/٥(. حضاولا ء((٢/۱۱۳) يسخرسلا لوصأ :رظنا

 )۲۲۸/٥(. حضاولا ء((٤/۱۲۰۹) ةدعلا :يف مهل هتبسن رظنا

 .(زوجي هنأ نيملكتملا ضعبو ةيفنحلا ضعبل ًافالخ) :(ع))و ((با)و «أ» يف

 اهعفرف لماح يهو ءاج مث اهجوز اهنع باغ ةأرما نأ هفنصم يف ةبيش يبأ نبا جرخأ
 يف ام ىلع كل ليبس الف ليبس اهيلع كل نكي نإ» :ذاعم لاقف .اهمجرب رماف ءرمع ىلإ
 :لاق هوبا هآر املف «ناتينث هل ًامالغ تعضوف عضت ىتح اهوسبحا رمع لاقف ءاهنطب

 .«رمع كلم ذاعم الول ؛ذاعم لثم ندلي نأ ءاسنلا تزجع :لاقف .رمع كلذ غلبف يبا
 .ذاعم لئاضف يف .20817 /۱۷) لامعلا زنك ء(۸۸ )1١/ ةبيش يبأ نبال فنصملا :رظنا
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 ضراعت ولو .ةّنسلاو باتكلا ىلع ديزي ال ةباحصلا لوق نأ :انلو

 .حيجرتلا نودب امهدحأب ذخألا زجب مل ناليلد امهنم
| 
 .ليلدلاب الإ هملعن الو :نیلوقلا دحأ اطخ ملعن اننألو 5

 .هب ذخألا ىلع ال ؛نیلوقلا الك يف داهتجالا غيوست ىلع لدي مهفالتخاو |

 .ملعأ هتلاو هليلدب قح ا هل ناب ام رمع عجرو |

Yo : 



 ةنس وأ باتک

(۱) 
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 ثلاثلا

 “نا e لا

 : ناعم ةثالث هلو

 نم صاخ ليلدل اهرئاظن نع ةلأسملا مكحب لودعلا '"' [هنأ] :اهدحأ
)£( 

 وهو رجا بهذم ناسحتسالاب لوقلا : "توقعي ىضاقلا )لا

 .ًانسح هدعي يأ ءيشلا نسحتسي ء(۱۱۷ /۳) برعلا ناسل يف
 .(ناعم ةثالث هلو همهف نم ًالوأ دبالو) :(ع)و «بد>و «أ» يف

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «بد) و «أ» نم تبثلأ

 رظانلا ةضور ء(٤۹٦ ص) ةرصبتلا ء(۹۳/4) ديهمتلا :يف فيرعتلا اذه رظنا
 .(981 5 /8) ريرحتلا حرش ريبحتلا (۱۹۷ /۳) ةضورلا رصتخم حرش )1/611١(

 .(لاقو) :«عادو «بد»و «أ» يف

 هقفتو دادغب مدق «يلبنحلا يريكعلا روطس نب دمحأ نب ميهاربإ نب بوقعي يضاقلا وه

 يف فيئاصت هلو «دادغبب ةلبانحلا ةماع هيلع أرقو ءءاضقلا ىلوت ءىلعي يبأ يضاقلا ىلع

 .ه ٤٨۸ ةنس يفوت .هقفلا يف ةقیلعتلا اھنم بهذملا
 دمحألا جهنملا .( ١1١١ /۳) دشرألا دصقملا :(۷۳/۱) ةلبانحلا تاقبط ليذ :يف ةمجرت هل

 )١188/1(.

 هنأ سايقلاو ءةالص لكل مميتي نأ نسحتسا» :ينوميملا ةياور يف دمحأ مامإلا لاق
 .«ءاملا دمع وأ ثدحي ىتح ءاملا ةلزنمب

 ضرألا بحاصل عرزلا» اهعرزف ًاضرأ بصغ نميف دمحم نب ركب ةياور يف لاقو

 .(ةقفنلا هيلإ عقدي نأ نسحتسأ نكلو «سايقلا قفاوي ءيشب اذه سيلو ةقفنلا هيلعو

 ٣٥٤ ٥٤٥(( ص) ةدوسملا ء(۸۷/) ديهمتلا ١5١. ٠٠٠١( 4 /0) ةدعلا :رظنا

 .(۳۸۱۸/۸) ريرحتلا حرش ریبحتلا

۲٦ 



 ۔'''هنم ىلوأ وه مكح ىلإ ًامكح '''عكرتت نأ

(۱) 

۳ 

(4) 

(0) 

)٦( 

 ."هلقعب دھتج ا هنسحتسي ام هنأ :یناٹلا

 7ج سیلو

 :ىلاعت هلوقب ًاكسمت ؛ةجح هنأ :''ةفینح يبأ نع يكح “' [دق]و

 .(كرتي نأ) :«ع»و «با>و «أ» يف

 يف باطخلا وبأ هلطبأو ء((۷١٦۱ )٥/ ةّدعلا یف ىلعي وبأ يضاقلا فيرعتلا اذهب هفّرع

 .ماکحالل ال ۃلدذال ةوقلا ناب :لاقو ء(۹۳ /5) ديهمتلا

 سايقل سايق بجوم نع لودع هنأ يضتقي دمحأ مامإلا مالك نأ باطخلا وبأ راتخاو

 .هنم ىرقأ

 .(0737/7) رظانلا ةضور ء(۸/۲٦٦) ىفصتسملا يف فيرعتلا اذه رظنا

 نع يورو هباحصأو يعفاشلا هركنأو يوادرملا لاق .ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق وهو
 ۱ .هيلع لیلد ال ام ركنأ :باطخلا وبأ لاق .دمحأ

 رصتخم حرش «(077 /۲) رظانلا ةضور ء(۸۷/) ديهمتلا )۱٦٦٦١/٥( ةّدعلا :رظنا

 )١45١/4(. حلفم نبال هقفلا لوصأ ٠١(« ص) ةدوسملا :(۱۹۰/۳) ةضورلا

 ؛(١/٦٦۱ /۲) لوصحملا .(445 ص) ةرصبتلا ء(۳۸۱۸/۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 .(۸۷ )٦/ طیح ا رحبلا ء(۱۸۸ /۳) جاهنملا حرش جاهبإلا ء(٤/١٥۱) يدمآلل ماكحإلا

 .لصألا يف دری ملو ((ع))و «با)و «أ)» نم تبعا

 وهو )97١/7(. عمللا حرش ين يزاريشلا لاق ةفینح يبأ نع يعفاشلا هاكح

 درلا ين مألا يف ًاباتك يعفاشلا فّئص دقو ؛(٦/٤۹) طیح ا رحبلا يف يشكرزلا لاقو

 يبأ مامإلل لوقلا اذه ةبسن ركنأ ةيفنحلا ضعب نكلو «ناسحتسالا يف ةفینح يبأ ىلع

 ريغ نم نعط كلذ لكو )۳/٤(: رارسألا فشک يف يراخبلا زيزعلادبع لاق ةفينح

 دشأو ًاردق لجأ - ہللا همحر - ةفينح وباف ءدارلا ىلع فرقو ريغ نم حدقو ةيور

 .يهشتلاب نیدلا يف لوقي نأ نم ًاعرو

TTY 



 اغإو لقعلا درجمب ناسحتسالا وه سيل ةیفنح ا هب لاق يذلا ناسحتسالا نأ حجرألاو

 .اهنم ىوقا ةقيرط ىلإ ةقيرط نع مكحلا يف لودعلا مهدنع ناسحتسالا

 ةلأسملا يف مكحي نأ نع ناسنإلا لدعي نأ» وه :لاقف ناسحتسالا يخركلا فّرع دقو

 امك «لوألا نع لودعلا يضتقي ىوقأ هجول هفالخ ىلإ اهرئاظن يف هب مكح ام لثمب

 رارسألا فشك یف يفسنلا نّیب دقو )۳/٤(. رارسألا فشك يف يراخبلا كلذ لقن

 نکل نيسايقلا دحأ اندنع ناسحتسالا :لاقف مهدنع ناسحتسالا ینعم ء۲۲)

 .زئاج رخآلاب لمعلا نأو لمعلا يف ىلوألا هجولا هنأ ىلإ ةراشإ ًاناسحتسا يمس

 :عاونأ ةثالث هل ةيفنحلا دنع ناسحتسالاو

 نأل ءسان موص ءاقبو ةراجإلاو مّلَسلاك صنلا هدنم يذلا ناسحتسالا :لوألا عونلا

 صنلاب ًاناسحتسا كرتف دقعلا دنع مودعم هيلع دوقعملا نأل ملسلا زاوج ىبأي سايقلا

 .ملسلاب صخري يذلا
 نکل :لاح ا يف مودعم ةعفنملا وهو هيلع دوقعمل | نأل ؛ةراجإلا زاوج ىبأي سايقلاو

 .صنلاب كرت

 الإ هيفاني ام دوجو عم ىقبي ال ءيشلا نأل ؛ًايسان لكأ نم موص داسف بجوي سايقلاو
 هللا همعطأ امنإف هموص متيلف برشو لکاف يسن اذإ» : ¥ هلوق وهو صنلاب كورتم هنأ

 .(۳۹ /۲) يراخبلا هاور «هاقسو

 :عامجإلا ہدنس يذلا ناسحتسالا :يناثلا عونلا

 «هرادقمو هتفص هل نیبیو ءاذكب ًافخ هل زرخيل ًاناسنإ رمای ناک عانصتسالا دقع :هلاثم

 مودعم عیب هنأل ؛هزاوج مدع يضتقي سايقلاو ؛نمٹلا هيلإ ملسيو ًالجأ هل ركذي الو

 .ريكن ريغ نم ةمألا لماعتب تباثلا عامجإلاب هكرت اونسحتسا مهنكل ءلاحلل

 :ةرورضلا هدنس يذلا ناسحتسالا:ثلاثلا عونلا

 مهنأ الإ اهسجنت دعب ءايشألا هذه ةراهط يفني سایقلا نأل .ضايحلا ريهطت :هلاثم

 .ةرورضلل سايقلا بجومب لمعلا كرت اونسحتسا
 زیزعلادبعل رارسألا فشك ء(١٠ ۲٠۳-١ /۲) يسخرسلا لوصا :یف عاونألا هذه رظنا

 .(۷۔-٤/٥) يراخبلا

TTA 
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 اويو و 0114: رمزلا] ةيآلا 4 ''دُفعَسْحَأ َنوٹِبقْيَف َلَوَقْلا َنوُعِمَتَسَي نيد ) .-
 دس رود ( صير ی کن نأ آن نا 0

 ب٠ . «نسح هللا دنع وهف ًانسح نوملسملا ہار ام» :./ و هلوقبو -

 ريدقت ريغ نم هرئاظنو مامحلا لوخد ناسحتسا ىلع ةمألا عامجإلو

 .هكرت اونسحتسا ريدقتلا حبقلو ؛ةرجأ

 الو «يرورض يلقعال ليلد ةجح كلذ نوك ىلع ليلد ال هنأ :انلو

 .يفنلا بجو ليلدلا ىفتنا امهمو .داحأ الو «رتاوتم يعرش

 درجمب مكحلا هل سيل ماعلا نأ : - مهلبق - ةمألا عامجإب ملعن انألو -

 .يماعلا ناسحتساك وهف «ةلدألا يف رظن ريغ نم هتوهشو هاوه 7

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»و «أ» يف درو (هنسحأ نوعبتیف) :ىلاعت هلوق )١(

 قیقحت ء(٦/٤۸) دنسملا يف دمحأ مامإلا دوعسم نبا ىلع ًافوقوم ظفللا اذهب ہجرخآ )٢(

 )۲٤٤(: (۳۳ ص) هدنسم يف يسلايطلاو ؛نیققح ا نم ةعومجمو طوؤنرألا بيعش

 يف يمثيفاو :.(118/9) ریبکلا مجعملا يف يناربطلاو ء(۷۸/۳) كردتسملا يف مكاحلاو

 اذه ء(۲۸۰/۱) ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نبا لاقو ء(۱۷۸ -۱۷۷ /۱) دئاوزلا عمجم

 .دوعسم نبا مالك نم فرعي امنإ ثيدحلا

 .دوعسم نبا ىلع هفقو ظوفح او ًاعوفرم دري مل 2774 ص) ربتعملا يف يشكرزلا لاقو

 ينولجعلا لاقو :نسح فوقوم وهو ء(۷٦۳ ص) ةنسحلا دصاقملا يف يواخسلا لاقو

 يور :يداهلادبع نبا لاق :لاقو «نسح فوقوم وهو ء(۳٦۲ /۲) ءافخلا فشك ف

 .دوعسم نبا ىلع هفقو :حصألاو ءطقاس دانسإب سنآ ثيدح نم ًاعوفرم 0

T۹ 



 ۳ (عرش دقف نسحتسا نما :'"یعفاشلا لاق

 ."”ناسحتسالا ذاعم ركذي ملو

 .هنسحأ نم هنوك نع ًالضف انّبر نم ائيلإ لزنآ ام اذه سیلو

 ام ىلع مزلي مث هيف فالتخا الو ةجح عامجإلا نأ ىلع لدي ربخلاو
 .ناييصلاو :ماوعلا ناسحتسا هوركذ

 .ةقشملل كلذ رِفتغا لئاسملا نم ركذ امو

 ساقنم رمأ اذهف ءاش نإ ديزملاب هبلاط الإو هاضري ام هل لذب نإف .ضرعلا
 .ةجح سايقلاو

 .(يعفاشلا لاقو دساف وهو) :((ع))و ((بالو «أ» يف )١(

 دقو ةروهشم ةرابع يهو ۷١ /۷) مألا باتك يف يعفاشلا مامإلا اهركذ ةرابعلا هذه (؟)
 يف يزارلاو ء(٤4٦ ص) ةرصبتلا يف يزاريشلاك ةيعفاشلا رثكأ يعفاشلا مامإلل اهبسن
 جاهبإلا يف يكبسلا نباو 9 ماكحألا يف يدمآلاو )٦/١( لوصحم
 هّمذ يذلا ناسحتسالا نأ حجرألاو ۔(۸۷ /5) طیح ا رحبلا يف يشكرزلاو ء۱)
 ةلثمألا ضعب تدرو دق هنأل ءلقعلا درجمب لب ليلد ريغ نم ناسحتسالا وه يعفاشل
 ۲٥٢(: /۷) مألا باتك يف هلوقك ناسحتسالاب يعفاشلا لالدتسا ىلع لدت یل
 ثالث ىلإ ةعفشلا توبثب (۲۳۱/۳) مألا يف لاقو .«أمهرد نیئالث ةعتملا نسحتسأ»
 جرخأ اذإ قراسلا يف لاق هنأ ء(٤/۱۰۷) ماكحإلا يف يدمآلا هل بسنو ءأناسحتس
 .عطقت ال نأ ناسحتسالاو ہانی عطقت نأ سايقلا:تعطقف ىنميلا لدب ىرسيلا هدي

 اهتبسن شقان ةلثمألا هذه دروأ امدعب ء(۱۹۲/۳) جاهبإلا يف يكبسلا نبا نكلو
 نأ عّجرو لوصألا يف فورعملا ناسحتسالا اهب دارملا نأ يف ككشو يعفاشلا مامإلل
 .طقف ناسحتسالا طفل لامعتسا الإ اهيف سيل ةلثمألا هذه

 . كد ذاعم ثيدح جیرخت قبس دقو طقف داهتجالاو ةّئسلاو باتكلا ركذ لب (۳)
E 



 ١ / ريبعتلا ىلع ردقي ال دھتج ا سفن يف حدقني ليلد هنأ : ثلاثا
0( 

 . هلع ١

 وأ ححصيف عرشلا ةلداب ربتعيل هروهظ نم دبالف "سوه اذهو 35
 ۔فیزی

 .(هب دارما نأ) :[(ع))و «ب»و كلا ف (١()

 .ةيفتحلا ضعبل يوادرملاو يدمآلا هبسن )۲(

 ۳۸۲٥۱(. /۸) يرادرملل ريرحتلا حرش ريبحتلا ء((۱۱۷ )٤/ يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 .نونجلا نم فرط :كيرحتلاب سوه )٦/ ۲٥٢(: برعلا ناسل يف 0

۱ 



 عبارلا
 '” [اهيف فلتخملا لوصألا نم]

 حال e ا

 .ةلسرم ا ةحلصملا عابتا :وهو

 .ةرضملا عفد وأ ءةعفنملا بلج '” [يھ] :ةحلصملاو

 :ماسقأ ةئالث :يهو

 مكحلا سابتقا :وهو سايقلا وه اذهف ٴاهرابتعاب عرشلا دهش مسق
 ."عاجإلا وأ © ےنلا لوقعم نم

(١) 

(٢۲) 

۳ 

2 

(۵) 

(0 

(¥) 

 .لصألا ین دري مو «ع»و «بر»و «أ» نم تبثملا

 :روظنم نبا لاق .ہبداو هقلخ حلصتسا :لاقي حالصإلا بلط :ًةغل حالصتسالا

 هداسف دعب ءيشلا حلصأو .داسفلا ضيقن حالصتسالاو «حلاصملا ةدحاو ةحلصملا

 .هماقأ

 .(۵۱۷ /۲) برعلا ناسل :رظنا

 .لصألا يف دری مو «ع»و «ب»» و «آ» نم تبالا

 .(۵۳۷ /۲) رظانلا ةضور )٦۸۱/۲( ىفصتسملا :رظنا
 .(هرابتعاب) :(ع))و «با»و «أ» يف

 .(صوصنلا) :(ب» يف

 می نی ةٰولّصلِل توو اَذإ اَوُتَماَد َنيِذْلأ اجاب ) :ىلاعت هلوق :مسقلا اذه ةلثمأ نم

 نع يهنلا ىلع لدت ةيآلا هذهف ء۹ :ةممجلا] © يبل أوُرَذَو هلآ ركذ لإ أَوَعْسآَف 4 ٍةَعَمَجْلآ

 ركذ نع لغشم تقولا اذه يف عيبلا نأ ةلعلاو ؛ةعمجلا موي نم يناثلا ءادنلا دعب عيبلا
 - كلذ وحنو ملسلاو نهرلاو ةراجإلاك ہللا ركذ نع لغشي ام لك هيلغ ساقيف هللا

 سج
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 ىلع ناضمر يف عاقولاب موصلا باجیإک :هنالطبب '''دھش ام :يناثلا
 ؛هنالطب يف ””فالخ الف رجزنی الف هيلع هتلوهسل ؛قتعلا نود كلملا

 .صنلا ةفلاخم

(4) 

(0) 

 .عرشلا دودح رييغت ىلإ يدؤي هحتفو

 .نيعم '“'رابتعا الو '''لاطبإب هل دهشي مل ام :ثلاثلا

 :برضأ ةئالث "وهو

 ىمست سايقلا اذهب ةدوصتقملا ةحلصملاو «عيبلا مكح دوقعلا كلت مكح نوكيف

 .ةريتعملا ةحلصملا

 ۔(٤/۳۰۸) رئاصبلا يوذ فاحتإ :رظنا

 .(دهش مسقو) :«عا)و «با)و «أ» يف

 نب نمحرلادبعل قفتا هنأ لاوكشب نبا ىكح ١١54(: /1) ماصتعالا يف يطاشلا لاق
 نب ىيحي لاقف هترافكو كلذ نم هتبوت نع ءاهقفلا لاسف ناضمر يف اذه لثم مكحلا

 ءاهقفلا رئاس تكس ییجب نم كلذ زرب املف نيعباتتم نيرهش مایص كلذ رفكي :ىيحي
 نيب ریمت هنأ نم كلام نع انبهذمب هتفت مل كلام :ىيحيل اولاقف ؛هدنع نم اوجرخ ىتح
 موي لک أطي نأ هيلع لهس بابلا اذه هل انحتف ول :مهط'لاقف ؟مايصلاو ماعطلاو قتعلا

 .دوعي الثل رومألا بعصأ ىلع هتلمح نكلو «ةبقر قتعيو

 ًافلاخ ناك ؛هرهاظ ىلع همالك ناكو - هللا همحر - ىيحي نب ىيحي نع اذه حص ناف

 .عامجإلل
 .(فالخ اذهف) :(ع))و ((با)و «أ» يف

 .(نالطبب هل دهشي مل مسقو) :(ع)و «با)و «أ» يف

 ۔(رابتعاب الو) :«أ» يف

 .(اذهو) :(ع))و ((بالو «أ» يف

3) 



 جيوزت ىلع يلولا طل دك” تاجاملا ةبترم ین عقي ام :اهدحأ

 زفكلا ''لیصف ىلإ ةجاحلل ؛«ةريغصلا

 نع ةأرملل ةنايص ؛«حاكتلا يف يلولا رابتعا» ك تالماعملاو تادابعلا

 كلذ قيلي الف ءلاجرلا ىلإ اهسفن ناقوتب “هراعشإل ؛دقعلا ةرشابم

 (*”ةءورملاب

 ."”[جهانملا نسحأ ىلع قلخلل ًالمح يلولا ىلإ كلذ ضوفف]

 نم اهيلإ رقتفي ام اهنأب تايجاحلا ىنعم ١١(: ء۱۰ /۲) تاقفاوملا يف ىبطاشلا نيب )١(

 توفب ةقحاللا ةقشملاو جرح لا ىلإ بلاغلا يف يدؤملا قيضلا عفرو ةعسوتلا ثيح
 .ةقشملاو جرح لا ةلمجلا ىلع نيفلكملا ىلع لخد عارت مل اذإف :بولطلا

 عيبلا :تايجاحلا ةلثمأ نم (۳۳۸۵/۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا يف يوادرملا ركذو

 دحأ لك سيلو ؛هبهي الو هريعي ال دق ءيشلا كلام نأل ؛ةبراضملاو ةاقاسملاو ةراجإلاو

 «كلذ نم مهاب لوغشم هنكل كلذ فرعي دقو ؛ةراجتلا الو راجشألا لمع فرعي

 .سمخلا تايرورضلا نم ءيش تاوف اهتاوف نم مزلي ال اههبشأ امو ءايشألا هذهف

 .(ليصحتل هيلإ جاتح هنكل هيلإ ةرورض ال اذهف) :«ع»و «ب»و «أ» يف (؟)

 نساحم نم قيلي امم ذخألا اهنأب تاینیسحتلا ىنعم ء(٢/۱۱) تاقفاوملا يف یطاشلا نّيب (۳)

 مسق كلذ عمجيو :تاحجارلا لوقعلا اهفنأت يتلا تاسندملا لاوحألا بنجتو تاداعلا

 .قالخألا مراكم

 .(ًارعشم هنوکل) :((ع))و ((بالو «أ» يف )٤(

 حافسلا نع هزيمتو هنأش ميظعتل حاكنلا يف ةداهشلا رابتعا :یينیسحتلا ةلثمأ نمو (4)

 .اھیرحت بساني ىنعم عابطلا ةرفن نإف :تاروذاقلا ميرحت :اهنمو .راهظإلاو مالعإلاب
 .(۳۳۸۸ /۷) ریرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

 .لصألا يف دري مو «عا)و ((بالو «أ» نم تبثملا )٦(

t4 
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 ناكل :رهاظلاب رارتغالا ةعرسو / ةأرملا يأر روصقب :كلذ للع ولو

 .لوألا برضلا نم

 ؛لصأ ريغ نم امهب كسمتلا '''زاوج مدع يف ًافالخ '''ملعن الف
 .كلذ يف ماعلا يماعلا ةاواسمو «يأرلاب ًاعرش هنوكل

0010 

(٢) 

۳ 

(0 

22) 

(0 

 .تايرورضلا ةبتر ین عقي ام :ثلاثلا

 :ةسخ يهو ''' [اهيلإ] تافتلالا عراشلا نم فرع ام :وهو

 .ةعدبلا ىلإ يعادلا ةبوقعو “رفاكلا لتقب نيدلا ظفح

 .© رماصقلا هعرشب سفنلا ظفحو

 .برشلا دحب لقعلا ظفحو

 .انزلا دحج بسنلا ظفحو

 .'”ةقرسلا دحب لا ا ظفحو

 .(ملعن ال نابرضلا ناذهف) :«عددو ((بالو «أ» يف

 (زوجي ال هنأ يف) :«عدو «ب»و «أ» يف

 .(هيلإ) لصألا یو ((عا)و ((با) و اأرب نم تبل

 .[۲۹ :ۃبرتلاڈ € للاب تروُنيَؤُي ال تريزا اوف  :یلاعت هللا لاق

 .[11/9 :ةرقبلا] 4 ٌةْرَيَح صاّصقلا ىف ْمُكَلَو ) :ی اعت لاق

 ءاضقك مهبسنو مهلامو مهلقعو مھسفناو مهنيد مهيع ظفحي نأ) :«عر»و «بد»و «أ» يف

 ًاظفح صاصقلاو ءةعدبلا ىلإ يعادلا عدتبملا ةبوقعو .لضملاو رفاکلا لتقب عراشلا
 قارسلا رجزو :باسنألل ًاظفح انزلا دحو .لوتعلل ًاظفح برشلا دحو .سوفنلل
 .(لاومألل ًاظفح

 قات



 ۔'''اھنع رجزلاو ةحلصملا هله تيوفت ليحتسيف

 نم اهنأ انملعل ؛ ”ةجحح ”'اھتا ىلإ ةيعفاشلا ضعبو كلام بهذف

(١) 

000 

(۳) 

(٤٤ 

(6) 

(%0 

(۷ 

 ۔'''قیرط لکب اهيلع عراشلا ةظفاحم مدعل ؛ "'ةجحب تسيل “'اھنا حیحصلاو

 «مامضنالا قيرطب لب هسفنب ًايرورض لقتسي ال يذلا وهو هلمكم يرورضلاب قحلي
 :هتلثمأ نمو «هتاعارم يف ةغلابم ةرورضلا مكح يف نوكيف هسفنب ال نکل هيف ریثات هلف
 .هيلع دح او ركسملا ليلق برش ميرحتب :لقعلا ظفح يف ةغلابملا
 .اهيلإ يعادلا عدتبملا ةبوقعو ةعدبلا ميرحتب :نيدلا ظفح يف غلابملا
 .كلذ وحنو تاحارجلا يف صاصقلا ءارجإب :سفنلا ظفح.يف ةغلابملا

 .بصاغلا ريزعتب :لاملا ظفح يف ةغلابملا
 .هيلع ريزعتلاو سللاو رظنلا ميرحتب :بسنلا ظفح يف ةغلابملا

 ۔(۳۳۸ ۳۳۸۳-٤ /۷) ريرحتلا حرش ریبحتلا :رظنا

 حرش ؛(٢/٢٢۲) دضعلا حرش عم بجاحلا نبا رصتخ :يف كلام مامإلل هتبسن رظنا
 تاقفاوملا )1١١/1(« يبطاشلل ماصتعالا 0944 ص) يفارقلل لوصفلا حيقنت

 حيقنت نع باقنلا عفر ٤١١( ص) ولولح دمحأل لوصفلا حيقنت حرش ء(۳۹/۱)

 )٦/ 1/4 ۱۷٦(. باهشلا

 ۔(ةحلصلا هذه نأ ىلإ) :«عا»و «ب»و «أ» يف

 دقو يعفاشلا هلاق ام قح ا :لاقف ہراتخاو يعفاشلا مامإلل زيجولا يف ناهرب نبا هبسن

 ۔(۷۷ )٦/ طیح ا رحبلا يف يشكرزلا ناهرب نبا نع كلذ لقن

 .(كلذ نأ) :((ع)و «با)و «أ» يف

 يناثلا لوقلا وه اذه
 لدجلاو لوصألا لهأ نم انباحصأ ورخاتم اهركنأ :انباحصأ ضعب لاق حلفم نبا لاق

 .ةجحب تسيل اهنأ ىلإ رثكألا بهذ يوادرملا لاقو ؛نيملكتملا نم ةعامجو ينالقابلا نباو
 لوصأ ؛(٤٥4٥ ص) ةدوسملا ؛.(7/57١١) ناهربلا :.(34 /؟) رظانلا ةضور :رظنا

 ۳۳۹۵٣(. ۳۳۹۱ /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء((٤/۸٤٥۱) حلفم نبال هقفلا

 يف ةلثملاك عرش ام غلبأ اهرجاوز يف عرشی مل كلذلو ؛اهيلع عرشلا ةظفاحم ملعن مل يأ

 = اهنإف رمح ا برشو ةقرسلا يف لتقلا كلذكو ءلتقلا نع رجزلا يف غلبأ اهنإف صاصقلا
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 ."'نيثلثلا حالصتسال قلخ ا ثلث لتق زاوج نم كلام نع يكح امك

 .هلثم عرشي الف

 ظفاحل ةجح ةحلصملا هذه تناك ولو ؛كلذ نم ءيش عرشی ملو ءامهنع رجزلا يف غلبأ = 0

 .قرطلا غلبأب اهليصحت ىلع عرشلا 7
 .(۳۳۹۲ /۷) ریرحتلا حرش ریبحتلا :رظنا

 يف ةمادق نباو ء(٣٥۳ ص) لوخنملا يف يلازغلا كلام مامإلا نع ةصقلا هذه ىكح )١(

 حرش يف لاقف ءاهتوبث ىفن هنكلو ةياكحلا هذه ینوطلا لقنو )04١/5(. رظانلا ةضور

 بتك نم هيلع تفقو اميف ًالوقنم اذه دجأ مل :تلق» :(۲۱۱/۳) ةضورلا رصتخ

 .«هفرعن ال :اولاقف مهئالضف ضعب هنع تلاسو ةيكلاملا

 مامإ أرتجا دقو هلوق يبطرقلا نع ء(۲/٢۱۸) لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا لقنو

 يف دجوي ال اذهو ءلصألا اذه يف طارفإلا نم كلام ىلإ هبست امیف فزاجو نیمرح ا

 .هباحصأ بتك نم ءيش يف الو كلام بتك

 حلاصلا امأو :لاقف ةیکلامل اب ًاصاخ سیل ةلسرملا ةحلصملاب لوقلا نأ ینارقلا نيبو

 .ةحلصملا قلطم نوللعي مهدجت عيرفتلا دنع مهنكلو ءاهراكنإب حرصي انريغف ةلسرملا

 الو «تابسانملاب نوفرعيو نوسيقي مهنأل بهاذملا عيمج يف ةلسرملا ةحلصملا :لاقو

 .كلذ الإ ةلسرملا ةحلصملا ينعي الو «رابتعالاب ادماش نوبلطي

 .(۳۹۲ ص) ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش :رظنا

TEY 





 لوألا دلجملا تاعوضوم سرهف

 :ثحابم ةسمخ هيفو باتکلاب فیرعتلاو يلعبلا حتفلا يبأ نبا ةمجرت يف ديهمتلا
 .- 80-091030 ۰ هتدالوو همسا :لوألا ثحبملا

 هخويشو ملعلل هبلطو هتأشن :يناثلا ثحبلا

 esses هذيمالت :ثلاثلا ثحبملا

 0000 هتافوو هتافنصم :عبارلا ثحبملا

 :بلاطم ةثالث هيفو قيقحتلا جهنمو باتكلاب فيرعتلا :سماخلا ثحبملا
 فلؤملل باتكلا ةبسن قيقحت :لوألا بلطملا

 2 12 و ةيطخلا خسنلا فصو :يناثلا بلطملا

 essen باتكلا قيقحت يف يجهنم :ثلاثلا بلطملا
 esses ققح ا باتکلا صن

۲۰۹ 



 “پپپپ  رب ي٤ 00 6٣ط ٤ ۶بیی ,ب- ؟ةيهاملا بكرتت مم

 يتاذلا فصولا فيرعت

 ةيتاذلا فاصوألا ماسقأ

 غ0 ااا ا هماسقأو سنج ا

 ب پك00 0-0 37 ناهربلا ىلإ للخ ا قرطت

 بپ9پ كہۃپك+ءكخەى<صںںںےں ۰ج يناعملا ىلع ظافلألا ةلالد يف :لصف

 ةقباسلا ةثالثلا ماسقألل ةلثمأ

 كلذ مدعو اهتايمسم ددعتو اهددعت رابتعاب ظافلألا ماسقأ

 -- همزالو هئزجو ىنعملا مامت ىلإ ةبسنلاب ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا میسقت

 ةقياطملا ةلالد



 ۲٢ 2پ ,ب-,۰,۰۰-۰------ ی٠ ةكردملا اهبابسأ رابتعاب يناعملا ماسقأ يف :لصف

YQ cesses يناعملا تادرفم فيلات يف :لصف 

 ۷َممم همم ممم همم 90ص00 اياضقلا ماسقأ یصفیمتستَییَی٣ََییی(

 ییییپ+پپپ_- / ِ /.ں-ں-- 55522000 هبرضأو ناھربلا

 لوألا برضلا 7 0000

 PY اا برضلا اذهل طرتشي ام

 2,0 4006 نيتمدقملا يف ًامكح ةلعلا نوک :ىناثلا برضلا

 FF سس سس عم عم ولامع ل مسام برضلا اذهل طرتشي ام

 TF نيتمدقملا يف اهب اءودبم ةلعلا نوک :ثلاثلا برضلا

 PF سمیع 000000 مزالتلا :عبارلا برضلا

 ]77 ميسقتلاو ريسلا :سماخلا برضلا

 ف909 2030203022۷ سايقلا وأ ناھر بلا مظن ةفلاخم بابسأ

 PY وو ممم م مممم 4007 ا نم دقملا نم ةجيتنلا موزل يف لصف

 جب 9 ۃ9 ش۵ نيقيلا  :لصف

 29 0 - 9757 ةسمخلا نیقیلا كرادم

 4:1: -  بت تايلوألا :لوألا

 پ۸0 eens ةنطابلا تادهاشملا :يناثلا
 n ٤٤ ةرهاظلا تاسوسح ا :ٹلاٹلا

 .-۔ ۶ی ٤ت2 تابيرجتلا :عبارلا

 . 95ی9 0ک: 0 ت07 تارتاوتم ا :سماخلا

 -----[) نیقیلا كرادم نم هنأ مهوتي ام

 ا 1 1 1 1 1 1 1 1  ,.++ہجج- 77 تايمهولا

 پت 909 ٹ0 تاروهشملا

 ا وم صص030 ناهربلا ماسقأ يف :لصف

 1100 ءارقتسالاب لالدتسالا



 نيفلكملا ماکحا :باب
 EY ةسمخلا فيلكتلا ماکحا ماسقأ

4 
 وم وو و مس هممت هدم مم بموجب معو عمو همم ميسقتلا اذه هجو

EV see 
 بجاولا :لوألا مسقلا

 عال والو ممم و وووپسپ ممم حج بجاولا فيرعت
 /11:ص- ؟نافدارتم ضرفلاو بجاولا له
 ge ۰ "تی ٹ ٹ جم ريخملاو نيعملا بجاولا

 f تپ 2ًٌه٥2[ 0900 عسوملاو قيضملا بجاولا يف :لصف
 ملكا ا توه له دقو قيضي نأ لبق تاعف عسولا بجاولا رخأ نم

 6۸ وزیر هوم م همم هموم وقم مق مس هب الإ بجاولا متي ال ام :يف لصف
 89۹ تیس مسوم ةقباسلا ةدعاقلا ىلع تیلب ینا ةيهقفلا لئاس ا ضعب
 "۷َ ۷۹و37 دودح دحب ديقتي ال يذلا بجاولا
 3 اا بودنملا :يئاثلا مسقلا

 ا ویو مم<صُع ةغل بدنلا فیرعت

 ٦٦ یش ووو هوم مم هموم ومو وعسمٌمٌٌممصمٌٌم اعرش بدنلا فيرعت
 ٦ یی ششم مم ؟هب رومأم بودنملا له

 1 مو هو معمم م مم مم همم مد ممم ممم دعم  ک حابملا :ٹلاثلا مسقلا
 E و و-و-:-.-.-. 0-0 ًاعرش حابم ا فيرعت
 E sees ؟عرشلا نم حابملا له

 O ۰۰ اهمكحب عرشلا دورو لبق اهب عفتنملا | نايعألاو لاعفألا مكح :لصف
 4 sss ؟هب رومأم حابملا له :لصف

 RR  ت هوركملا :عبارلا مسقلا
 0100 ہورکم لا فيرعت
 “.۰.ی".._ے.تتہس٘ھھھببھبڑٗ٘٘جبجج ک هرركملا تاقالطإ
 YY sss هوركملا لوانتي ال قلطملا رمألا



 .۰۹۰۹۸۹م"مممم۰م٭ممت ۰" "۰ن۰۰ن۰۰۰نن۹نننن  س كلذ ىلع ةلدألا
 00 اا کس مارجلا :سماحل ا مسقلا

 ۹۸م" اا ا ا ا  تح مارحلا فيرعت
 0 ص2 ةبوصخملا رادلا يف ةالصلا ةحص يف فالخ ا
 00007 ةيوصغملا رادلا يف ةالصلا يححصم دنع يهنلا ماسقأ

 0. هوو ومهم همم همم هجمت ؟ال وأ ہدض نع يهل ء ءيشلاب رمألا له :لصف
 كلذ يف ءاملعلا لاوقأ

 se اساس ةغل فيلكتلا فیرعت

 یوم ییییج ری بوی ریٹ ےرفدوجو یتاسہ نیفلکم ريغ نونجملاو یبصل نأ يق ببسلا

 Sasser کیلا ااو لالا ق:لصق

 فيلكتلا تحت هركملا لوخد

 9 - +,<ٔ؛ٔیس فيلكتلاب يتلا لصف



 وپبتسپٗپ,ِپٹپِٹِپِِ 0 07۶۶90 - - - - 0 0 0 همم هموم داسفلاو ةحصلا

 ئگئگیگ,٣یہی یی ی"۷ یی ٗص ۳ت۰ ةحصلا فیرعت

 -- ص“صص--9 , 0 ٹپ٢|پپ  ثٹثۃ؛و. تادابعلا نم حيحصلا

 3 -:كپبچ3ٗٗ.ستٹ0-211 دوقعلا نم حیحصلا

 یجیمم۶۶۲وتم بب آئکیکیع3--_. 7577 لطابلا فدارم دسافلا

 ۱٢١ ا ةيفنحلا دنع لطابلاو دسافلا نيب قرفلا

 BF م ع مس لو هع هع هم هد مام ةداعإلاو ءادألاو ءاضقلا

 e e ءاد ألا فيرعت

 E م سم هع ع وع جمع همة همم هم مم هع مدعم همم معمم همم ممم ةداعإلا فيرعت

 ئی ث7 77:۳ ءاضقلا فیرعت

 یر. 0 ۶ ۶۶۶99۶9۶9557-۶ ةصخرلاو ةميزعلا

 1 لاس 0 0 007 ةغل ةميزعلا فيرعت

 لل بت 818ںٰی0۳ ةغل ةصخرلا فيرعت

 جی 7 9 70ص 0 اعرش ةميزعلا فیرعت

 esses ۱٢١ اعرش ةصخرلا فیرعت

 0 ًازاجم ةصخر ىمسي رصإلا نم انع طح ام
 ل ؟ةصخر مميتلا ىمسي ىتم

 101 7 ةیزع یمسیو ةصخر یمسی ةتيملا لكأ

 DV ss ؟ةصخر ىمسي له مومعلا فالخ ىلع تباثلا مكحلا

 ماكحألا ةلدأ جے باب

 8 esses ةعيرألا لوصألا

 ل ا ىلاعت ہللا نم اهلك ماكحألا لصأ نأ نايب

 e نآرقلا وه باتكلا نآو «همالک وه هللا باتك نأ نايب يف :لصف

 Be sese نآرقلا وه هللا باتک

 Be ses نآرقلا ريغ باتكلا نإ :لاق نم نالطب ىلع ةلدألا نايب

Tot 



 2 00890 0000 كدۃهۃ), ڑ٤ فيرعتلا نم زرتحي ام

 3 .- - 00-00 - -0 ص0 ةرتاوتملا ريغ ةءارقلا مکح يف لصف

 0 تی 7 كلذ يف ءاملعلا لاوقا
 9 ه01411 1 10 ے70 زاجلاو ةقیقح ا ىلع لمتشم نآرقلا نأ ین لصف

 +  0+491 0ص۵ زاج ا فيرعت

 ۲ےپچپ[پجںہکتتبںپ-ببٹپیییََْپٹٹپٹ_- ۰ نآرقلا يف زاج ا دوجو ىلع ةلدألا

 .- 9 ی7 ........................ ؟ ةيبرعلا ریغب ظافلأ هيف له نآرقلا يف لصف

 ۃب 0 0ص ةيبرعلا ريغب ظافلا هيف دجوي ال هنأ ىلع ةلدألا

 200 كلذ يف ةمركعو سابع نبا نع يور ام

 < جذم 7 هباشتمو مکح نآرقلا يف دجوي هنأ يف :لصف

 .- هه هع هم 9 ص0 هباشتملاو مکح ا فيرعت يف فالتخالا

 ب٣0,81۳1ِ ك7 هيلع لیلدلاو كلذ نم حيحصلا

 000 0 ةغللا يف خسنلا فيرعت

 فيرعتلا تازرتحم

 111110 هتحص مدع ليلد نایب

 یم مهضعب معز امك حصي ال عفرلاب خسنلا دیدحت تلعج يتلا هوجولا

 غ0 هوجولا كلت نع باوجلا

 esses خسنلا مكح :يف لصف



 2 ص00 -پ - ب- ب

 نود اهمكح خسنو ءاهمكح نرد ةيآلا ةوالت خسن زاوج ىلع ةلدألا

 ۱۳۸ sess اعم امھخسنو اهتوالت

 FA ں9 كِ_..٠ قاب اهمكحو مجرلا ةيآ خسن

 DES sss لاٹتمالا نم نکمتلا لبق رمألا خسن مكح يف لصف -

 VE sss هزاوج مدع ىلع ةلزتعملا ةلدأ

 E م طعما لاثتمالا نم نكمتلا لبق رمألا خسن زاوج ةلد

 هيلع ميهاربإ ةصق لیواتل مهقفاو نمو ةلزتعملا اهركذ يتلا ةتسلا هجوأل

 ی٢ٗ٣ٌٌٔئل|۱ا ۱٣ ٍِ-- - - -  ں ممم 3 9 ص ت٣3 هنبا عم مالسل

 VEY ۶“ یی و۳۰ هجوألا كلت نع باوجل

 لبق رمألا خسن زوجي ال هنأ ىلع مهقفاو نمو ةلزتعملا ةلدأ نع باوجلا

 JEY sss لاثتمالا نم نكمتلا

 LET اا ا صنلا ىلع ةدايزلا :يف لصف

 18 ا ةبترم لك مكحو «ةدايزلا كلت بتارم

 OV سس ؟ا خسن وه له اهطرش وأ اهب لصتملا ةدابعلا ءزج خسن :يف لصف

 oY sss لدب ريغ ىلإ ةدابعلا خسن مكح :يف لصف

 DO ss لقئألاو فخألاب خسنلا مكح :يف لصف

 18۹۷۷ سس ؟ال وأ هقح يف خسن وه له خسانلا هغلبي مل نم مکح :يف لصف

 ةّئسلاو داحآلاب داحآلاو ءاهلثمب ةرتاوتملا ةّئسلاو ءنآرقلاب نآرقلا خسن يف لصف

 تک تیا ٹٹیییپیہپ -“' VOپں 0ب ج-ت-چ-ك نآرقلاب

 ل ٔ-یگئکے 0 ةرتاوتملا ةّئسلاب نآرقلا خسن

 IT esses داحآلا رابخأب رتاوتم او نآرقلا خسن :يف لصف

 O ۲ ًالقع داحآلاب ةرتوتملا ةّئسلاو نآرقلا خسن مكح

 1| تاب ًاعرش داحآلاب ةرتاوتملا ةّئسلاو نآرقلا خسن مكح

Yo 



 .- 991 70 ؟هب خسنيو خسني له عامجإلا :يف لصف 35

 esses ؟هب خسنيو خسني له سايقلا :يف لصف 7

 0009ص 0 --صسص0- هب خسنیو خسني هيبنتلا يف :لصف

 eee خسنلا هب فرعي ام :يف لصف 7

 - لي - يبنلا ةّنس ةلدألا نم يناثلا لصألا

 اے8 ۶۳۷۰ ىلعي يبأ يضاقلا بهذم ًٰ

TE E 

 ؟ةعقاو لك يف هديفي ةعقاو يف ملعلا لصح ام له :ةلأسم يف لصف

 داحآلا رابخأ :يناثلا مسقلا

 1 ا

01 

0 

31 

Ef 

0 

 90 ه0 -۳-۳,ت ك۰ رابخألا لقن يف ةياورلا ظافلأ

 Sees هماسقأو رب ا :يف لصف

 essen كلذ يف ةينمسلا معز نع باوجلا

 00 رتاوتلا طورش يف لصف

 0 ۶ ًالودع الو نيملسم نيربخملا نوک طرتشي ال

 ... هتفرعمو هلقن ىلإ جاتج ام نامتك رتاوتلا لهأ ىلع زوجي ال

 "0 ی0 دحاولا رخ فیرعت

 8 ۵ دحاولا ربخب ملعلا لصح له

 ا 7< ًالقع دحاولا ربخب دبعتلا :لصف
 se دحاولا ربخ لوبق بوجو يضتقي لقعلا نأ

 بسم ًاعمس دحاولا ريخ دبعتلا يف لصف
 esses دحاولا ريخب دبعتي هنأ ىلع ةلدألا



 - -  ينلا نع هاور اذإ لبقي دحاولا ربخ نأ وهو يئابجلا بهذم :يف لصف

 ۹(یہ پی9 وو هم ممم همم همم هم ممم 000٥ نانثا

 TIT یہی تم ممم م مع همم مم طم هموم مو وم يوارلا طورش يف لصف

 ]۶ ا مالسإلا :لوألا طرشلا

 ۴۱۸ sss فيلكتلا :يناثلا طرشلا

 ۴۱۹ sss طبضلا :ثلاثلا طرشلا

 پپپی,ْییيیپیی/ی(یەٹ22ص 0000 ةلادعلا :عبارلا طرشلا

 YS esses لاحلا لوهجم ربخ لبقي ال

 22009 0۹۴ ... لاح ا لوهجي ريخ لبقي هنأ ىلع ةلدألا

 فقر کي صج ٹیٹ ں جت پک لاح ا لوهجي ربخ لبقي ال هنأ ىلع ةلدألا

 ۴۴۳ یم لاح ا لوھج ربخ لبقي هنأب نيلئاقلا ةلدا نع باوح ا

 YY ًاهيقف يوارلا نوکو ءرصبلاو ءةيروكذلا طارتشا مدع :يف لصف

 YY 77ٗ هم ٠ ةبارقلا الو ةوادعلا ةياورلا ین حدقي ال

 یت 8ٰ 7 يوارلا بسن ةفرعم طرتشي ال

 ا 70 0 ۶ حرج او ةيكزتلا يف لصف

 TYA تم ابی هببس نيبتي مل اذإ حرح ا لوبق مكح

 ۴۲۴۸ wees لیدعتلاو حرج ا ضراعت اذإ مکح ا

 فا wees حراجلا ىلع لدعملا ددع داز اذإ مكحلا

 رت sese ليدعتلا يف لصف

 ءپ٠جکٹیہہی 9 0 7 لیدعتلا قرط

 یی یس*٣*۳ة۹۰۰ لوقلا حيرص :لوألا قيرطلا

 فن esses هنع يوري نأ :يناثلا قيرطلا

 9-0  ص عمم هع -  مم هم ريخلاب لمعلا :ثلاثلا قيرطلا

 YFP ت-چخ00 هتداهشب مكحي نأ :عبارلا قيرطلا

 ٠ TE 0 مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ةلادع ىلع ةلدألا ركذ يف لصف

 نيرا sss ؟يباحصلا وه نم

۲٥۸ 
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 ی0000 ؟ہربخ لبقي له فذقلا يف دودح ا يف لصف

 نفر ا يباحصلا ريغل ةياورلا ةيفيك يف :لصف

 فر sss هيلع خيشلا ةءارق :ىلوألا ةبترملا

 ۲۳۸ esses معن :لوقيف خيشلا ىلع أرقي نأ :ةيناثلا ةبترملا ۰

 [ و000 -1-پ109 ةزاجإلا :ةثلاثلا ةبترم ا

 29" 0 - , ٦---- ةلوانملا :ةعبارلا ةبترم ا

 نفي + ۰ ؟هيوري نأ زوجي له هب قثوي طخ هعامس دجو اذإ لصف

 هعامس نم ثيدح يف كش وأ «هخيش نم ثيدح عامس يف كش اذإ

 نم مکحلا امف عومسم هنأ ثيدح يف ہنظ ىلع بلغ وأ بلع سیتلاو

 ا 00 ةياورلا ثيح

 FE sss ؟ربخلا يف كلذ حدقي لهف ثيدحلا خيشلا ركنأ اذإ :لصف 3

 Foe assassin ةياورلاو ةداهشلا نيب قرفلا 7

 000 ؟ال وأ لبقت له ثیدح ا يف ةدايزب ةقثلا درفنا اذإ :لصف ×
 كی 7 ؟مکح لا امف دحاو سلجم يف ناك عامسلا نأ ملع اذإ :
 12111111 ىنعملاب ثيدحلا ةياور :لصف '

 YOO sass ىنعملاب ثيدحلا ةياور طورش

 POT ssn كلا كلذ زاوج مدعب نيلئاقلا ليلد 31

 YO ٹت,)1۔001 ىنعملاب ثيدحلا ةياور زاوج ىلع روهمجلا ةلدأ 0

 ۲۵٢ سسسسمسسسس ممس٘سس مم تمم يت... نيعلأملا ليلذ نع باوجلا

 ۹پٹییی--- 7 ءاملعلا روهج نع ةلوبقم ةباحصلا لیسارم :لصف

 184م ے۰ ةباحصلا ليسارم لوبق ىلع روهمجلا ةلدآ

 FQ assesses .. ةباحصلا ريغ ليسارم

 ئ0 ص00۳ يباحصلا ريغ لسرم فیرعت

 0۹ ل مع  یی۳ی۳ت۳ی۶٣۹۹) يباحصلا ريغ لسرم لوبق يف فالخلا

 ۲٥۹ سس روھمج ا بهذم وهو لبقي يباحصلا ريغ لسرم ناب نيلئاقلا ةلدأ

۹ 



 تم" “۷۷۳۷9۳٣0 -ص: 7س٦ لبقي ال يباحصلا ريغ لسرم ناب نیلئاقلا ةلدأ

 IY 90 ؟لبقي له ىولبلا هب معت اميف دحاولا ربخ :لصف

 ses ۳٦۹٦ لبقي ال هنأب نیلئاقلا ةلدأ

 PI css لبقي هنأ ىلع روھمح ا ةلدأ

 Y1 یی ؟لبقي له تاهبشلاب طقسي امو دودحلا يف دحاولا ربخ :لصف

 YI 0 1 1 771080000099 هلوبق ىلإ روھمح ا بهذ

 "یت esses هلوبق مدع ىلإ يخركلا بهذ

 .-  11 00-9-0000 هلوبق ىلع روھمح ا ةلد

 PY مم بج ؟لبقي له سايقلا فلاح اذإ دحاولا رب لصف

 IY sss كلذ يف ءاملعلا لوقأ

 IA esses هلوبق ىلع روهمحلا ةلدأ

 عامجإلا :ثلاثلا لصألا

 ئپیی پی 2 0 97۰ ةغل عامجإلا فیرعت

 Ye sss عرشلا لهأ حالطصا يف عامجإلا فيرعت

 Ye sss روصتم عامجإلا دوجو نأ ىلع ليلدلا

 كال 1 س0" 2ص ۶-۶ مومو مم ممل ؟عامجإلا فرعي مج

 TV cesses عامجإلا ةيجح

 8 همم ممم مم 7 قو هموم كلذ يف هنع يور امو «هنم ماظنلا فقوم

 ئی 3 3 ۶ :ی77تتتوووت 7 هيلع درلا

 یی -- 0  ٹ ع ل دع ل هس هم هلل عامجإلا ةيجح ىلع ةلدألا

 VY assesses باتكلا نم :لوألا ليلدلا

 YY cesses ةّئسلا نم :يناثلا ليلدلا

 TYA 0 ؟رتاونلا ددع اوغلبي نأ عامجإلا لهأ يف طرتشي ال :لصف

 TYA eens عامجإلا ين داهتجالا لهأ نم رصعلا ءاملع رابتعا يف فالح ال

 نا



pe 

1 

 TYA esses نیناج او نايبصلا لوق رابتعا مدع ب

 پل 207 نيرثكألا دنع ماوعلا لوق رابتعا مدع

 ۴۲۷۹ assess ماوعلا لوق رابتعا ىلإ موق بهذ

 ۲۷۹ سس عامجإلا يف ماوعلا لوق ربتعی ال هنأ ىلع روهمجلا ةلدآ ٠ سس

 AS سس ؟ہفالخب دتعي له مكحلا ةفرعم يف هل رثأ ال ام ملعلا نم فرعي نم 0
 AS ؟هلوقب دتعي له عورفلا ليصافت فرعي ال يذلا يلوصألا

 AS ست ا اعمل ؟هفالخب دتعي له لوصألا فرعي ال يذلا هيقفلا ب

 AY مم 5 6 یک ؟عامجإلا يف هلوقب دتعی ال رفاكلا '
 ۲۸۳ تان اس ا را ؟عاضإلا يف هلوقب دتعي له قسافلا 0

 PAS sss ةباحصلا عامجإك ةجح رصع لك لها عامجإ :ةلاسم 1
 PAA یب سس نيلوق ىلع ةباحصلا فلتخا اذإ :لصف 7

 ۴۲۹۲ سس هفالخب دتعي لهف ةباحصلا رصع يف داهتجالا ةبتر يعباتلا غلب اذإ :لصف 1
 ليلا ا ِِ_ٍبََِِ روهمجلا لوق وهو هفالخب دتعي :لوألا لوقلا 7

 A es ىلعي يبأ يضاقلا لوق وهو هفالخب دتعي ال :يناثلا لوقلا

 TAY sess ۱ ب6 -ب +۳ روهمجلا لوق هجو

 YAY 00007 يضاقلا لوق هجو

 PAE ess رصعلا لهآ نم نيرثكألا لوقب دقعني له عامجإلا :لصف

 PAE sese دقعني ال :لوألا لوقلا

 ۰س 494 2 2۰ مهليلدو دقعني :يناثلا

 یل ہبای3آ 0 7 لوألا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام

 ۷۹۷ sss ةنيدملا لهأ عامجإ :لصف

 ۱۴۹۷ sess روهمجلا يأر وهو ةجحب سیل :لوألا لوقلا

 ۸ پ01 ۰ ةجح هنأ :يناثلا لوقلا

 FAV sss يناثلا لوقلا ليلد

 "سل < ںبببپيت ۃۃ یب ۰ی س7 لوألا لوقلا ةلدأ



 كلا esses .290 عامجإب سیل ةعبرألا ءافلخ ا قافتا :لصف

 6ءب 9 90 ب- - - ۳ عامجإ هنأ ىلإ مهضعب بهذ

 TV ss ؟عامجإلا ةحص يف طرش وه له رصعلا ضارقنا :ةلاسم

 2۔0 ا 4۳ طرش هنأ :لوألا لوقلا

 PV ا «روهمجلا لوق وهو» طرشب سيل هنأ :يناثلا لوقلا

 ِ  YoY 0 ۷ 0 ڑی طرشب سيل هنأ ىلع روھمج ا ةلدأ

 PY طا طول طرش هنأ ىلع لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ

 .PE ss ؟ثلاث لوق ثادحإ زوجي لهف نيلوق ىلع ةباحصلا فلتخا اذإ :لصف

 7ج sess «روهمجلا لوق وهو» زوجي ال :لوألا لوقلا

 نا sess زوجي :ىناثلا لوقلا

 0 پپم 7٦7 یناٹلا لوقلا باحصأ ةلدا
 2,۔- -ك00اپثپ سس 0 ب- -. م هموم لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ

 نوكي لهف اوتكسف ةباحصلا ةيقب يف رشتناف ًالوق ةباحصلا لاق اذإ :لصف
 PT assesses «يتوكسلا عامجإلا وهو» ؟ًاعامجإ

 Te sees ةلأسملا ریوصت

 POT یوھفگگٹپٹیٹٹّّّ ّڈ پِ.-ٹپٹپٹپ ٹک ًاعامجإ نوكي :لوألا لوقلا

 ني ًاعامجإ نوكي الو ءةجح نوكي :يناثلا لوقلا

 TeV ًاعامجإ نوكي الو ةجح نوكي ال :ثلاثلا لوقلا

 OY 0ں 11170 ٹلاثلا لوقلا لیلد

 /یٹیم0 , قں 500 م همم هما لوألا لوقلا ةلدأ

 eases ۳٣٣٢ ؟سایقو داھتجا نع عامجإلا داقعنا زوجي له :ةلاسم

 YY بںبںٹ  ۔ .9- 3٠-0 «روهمجلا يأر وهو» زوجي :لوألا لوقلا

 ۳۱٣٣ نیب همم ممم هممت هموم مم مو ممم و روصتي ال :يناثلا لوقلا

 Ye sess ةجحب سيلو روصتم وه «ثلاثلا لوقلا

 esses ۳٣٣ «روهمجلا مهو» لوألا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام

TY 



 انکا دتا ااسدر ےن

HERE 

 Sess عامجإلا ماسقأ :لصف

 غ0 عوطقم ا عامجإلا فيرعت

 ا نونظملا عامجإلا فيرعت

 دحاولا ربخب تبثي ال عامجإلا نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ

 فلاخملا لوقلا ىلع درلا

 لقعلا لیٹدو لاحلا باحصتسا :عبارلا لصألا

 هيلع ةلثمألا «عرشلا ليلد باحصتسا

 esses «روهمجلا لوق وهو» ةجحب سيل :لوألا لوقلا

 ess سس م ليلد وه :يناثلا لوقلا

 ess ؟ليلدلا همزلي له یئانلا يف :لصف

 Sessa ليلدلا همزلي :لوألا لوقلا

 تایلقعلاو تایعرشلا نيب لیصفتلا :يناثلا لوقلا

 ًاقلطم هيلع ليلد ال :ثلاثلا لوقلا

 ثلاثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام

 لوألا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام

 اهيف فلتخ لوصأ :نايب

 00, ٦ة - 9ه: 7 كلذ ىلع مهليلد

 ا كلذ نع باوج ا

 esses عامجإلاب ًاكسمت سيل هنأ حيحصلا لوقلا

 ؟ةجح وه له فالخلا لحم يف عامجإلا لاح باحصتسا :لصف



 سبی ٤ب٣بیت0+۳0 7 ؟انل عرش له انلبق نم عرش :لوألا

 1 یمن 0 با انل عرش هنأ :لوألا لوقلا

 نضل وہ۰ ۰رپ ں ںوموپکپٌ یَٹِٹِپپٹ٥ انل عرشب سیل :يناثلا لوقلا

 ۳٦٣ ۰ سسمسسس «انل عرشب سيل هنإ نولئاقلا مهو» يناثلا لوقلا باحصأ ةلدأ

 ۳٣٣ بس «انل عرش هنإ :نولئاقلا مهو» لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ

 "۹9  یبٹببتجج ٤ ث٠٠ ةلأسملا هذه يف ةمادق نبا لوق

 اضل sese يباحصلا لوق :يناثلا

 نضر sss يباحصلا لوق ةيجح يف لاوقألا

 ضر +  ییام 27 0900000 ةجح هنأ :لوألا لوقلا

 ا sss ةجحب سيل هنأ :يناثلا لوقلا

 TTY esses يناثلا لوقلا ةلدأ

 PY ss نیدشارلا ءافلخلا لوق ةجحلا :ٹئلاثلا لوقلا

 PEY 9 ٹب ٣ب تیتتِه4:447220 رمعو ركب يبأ لوق ةجحلا :عبارلا لوقلا

 ضلال sss لوألا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام

 ۳٣٣ «عبارلاو ثلاثلاو يناثلا» ىرخألا لاوقألا باحصأ هب لدتسا ام نع باوجلا

 دحاب لخألا دهتجملل زوجي له نيلوق ىلع ةباحصلا فلتخا اذإ :لصف

 TPE 5 ۰ ؟لیلد الب نیلوقلا

 TEE 09 0290ص ۵ٔ۰ٰٰئٔصك۷ زوجي ال :لوألا لوقلا

 FFE - 0 ۶ٗ+-- 9007 زوجي :يناثلا لوقلا

 آی  ٔۂ۶۱ 0 7 08 س00 يناثلا لوقلا ليلد

 آن 00 ٗ  جو لوألا لوقلا لیلد

 نار 0 2 ب-+-0 ناسحتسالا :ثلاثلا

 PE 0 3 یی ناسحتسالل لوألا ینعلا

 ۳٣۴٣ مس بوقعي يضاقلا هلاق امك ناسحتسالاب لوقلا دمحأ مامإلا لوق

 ا سہہ هع همم موو و همم هامل ناسحتسالل يناثلا ىنعملا



 eases ةجح كلذ نأ يف ةفینح يبأ نع يكح ام

 2 71ِ_-ِ ٠ ناسحتسالل يناثلا ىنعملا داسف ىلع ةلدألا
 ناسحتسالل ثلاثلا ىنعملا

 ةحلصملا فیرعت

 ةحلصلا ماسقأ

 نيعم رابتعا الو لاطبإب عرشلا هل دهشي مل ام :ثلاثلا مسقلا

 Sessa ثلاثلا مسقلا برضأ

 99 0 تاجاح ا ةبترم يف عقي ام :لوألا برضلا

 00 نييزتلاو نیسحتلا يف عقي ام :يناثلا برضلا

 000 تايرورضلا يف عقي ام :ثلاثلا برضلا

 See ةحلصملا كلت مكح

 شاد

 Sse هرابتعاب عرشلا دهش ام :لوألا مسقلا
 assesses ہنالطبب عرشلا دهش ام :يناثلا مسقلا

Haaren 
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 ۲ ۳! سر ار يرمنل 7
 ہور ما ملا ہنر





 كفل
 يرجتلال سرا ربع
 مّیِخحلکر یرورفل) ملا ہنسا

 ۱ 0 ١
 2 ثا خم

 ا را ےک ا اے ریل
 7 3 ا وج و د ہی

 يل مہ ہمہ 0 "ےس هس و اهر رص 2

 هّقفلا لوصف

 god اس ےہ رم س ي س س
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 عير

 يرمنلا سلا ربع
 باب رولا ل كن

 ءامسألاو مالکلا میساقت 2

 «باطخ» ب الإ متی ال هنأل "مرق 9دنع ىفيقوت تاغللا أدبم

 .مولعم قباس ظفل نع الإ نوكي الو «عضولا ىلإ عاد»و «ةاداتم»و

 بحاص ظفل مهف مدقت ىلإ هراقتفال ٠ ني رخآ دنع / يحالطصاو

 ءامهدحأ نم اهضعب نوكي نأو "نارمألا زوجي يضاقلا دنعو

 .(ةيفيقوت اهنأ ىلإ موق بهذف تاغللا أدبم يف فلتخا) :«ع»و «ب»و «أ» يف )١(

 حلفم نباو لبجلا يضاق نباو ينوطلاو ةمادق نباو كروف نبا لوقلا اذه راتخا (؟)

 .ةيرعشألاو ةيرهاظلاو يوادرملاو
 عومجم ء((۷۱/۱) ینوطلل ةضورلا رصتخ حرش ,(ه17 /7) رظانلا ةضور :رظنا
 حرش ريبحتلا )1١/ ١47(. حلفم نبال هقفلا لوصأ ء۸)۷۰ مالسإلا خيش ىواتف
 ء(۲۸/۱) مزح نبال ماكحإلا ء(۱/٥۲۸) ريخلا بكوكلا حرش ء(1۹۸/۲) ريرحتلا
 ١4(. /۲) طيحلا رحبلا )315/١/١(. لوصح ا

 .(ةيحالطصا اهنأ ىلإ نورخآو) :«ع»و «ب»و «أ» يف ()

 .يلزتعملا مشاه يبأل لوصألا ءاملع ضعب هبسن (4)

 ١(. 4 /7) طیح ا رحبلا ء(۱/٤٢۱) حلقم نبال هقفلا لوصأ )۲٢٢/١/۱(: لوصحا :رظنا

 )٥( ةدعلا :رظنا )۱/ ۱۹۰(.
 .ناهرب نباو ینیوجل او ينالقابلاو باطخلا وبأ لوقلا اذه راتخاو (0)

 (۱۲۱/۱) لوصألا ىلإ لوصولا ء((۱۷۰ /۱) ناهريلا ء(٢۷-۷۳ )١/ ديهمتلا :رظنا
 .(594/1) ریرحتلا حرش ريبحتلا )١/ ١45(: حلفم نبال هقفلا لوصأ

۳۷۱ 
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 ۔''القع عيمجلا روصتل ءأسایق تبث اهضعب نوكي نأو ؛رخآلا نم اهضعبو

 "يقي هتفرعم يف عمطم الف :امهنم عقاولا امأو

 . ۳۱ :ةرقبلا] © اهلك َءاَمْسَألآ َمداَ َمُلَعَو 7 :ىلاعت هلوقل ؛ةيفيقوت اهنأ :هبشألاو

 ءامسلا هنأ وأ .هايإ هملعف مدآ لبق كلذ نأ وأ مالا لمت :لاقي ال

 .رانلاو ةنجلا يف امو «ضرألاو

 ۔'''لیلد ىلإ جاتحي ليوأت عون هنأل

 ةیحالطصا نوكت نأو ةيفيقوت نوکت نأ زوجي يضاقلا لاقو) :«عا)و «با)و ہٹ يف )١(

 .(لقعلا ین روصتم كلذ عيمج ناف اسایق تبث اهضعب نوكي ناو

 فالخلا نأ :لرألا لوقلا :نيلوق ىلع ةلاسملا هذه يف فالخلا عون يف ءاملعلا فلتخا (۲)

 .ةيفنحلا ضعبو يدرواملا لوقلا اذه راتخاو ةرمث هل يونعم

 عوجر ريغ نم عرشلا مكح تابثإل ةيفنحلا دنع ةغللاب قلعتلا زوجي هنأ :فالخلا ةدئافو

 .زوجي ال يعرشلا مكحلا تابثإل ةغللاب قلعتلا نأ يعفاشلا باحصأ دنعو ؛عرشلا ىلإ

 .هقفلا نم لئاسم كلذ ىلع جرخ ءاملعلا ضعب نأ رحبلا يف يشكرزلا ركذو

 يكبسلا نباو ةمادق نباو يلازغلا لوقلا اذه راتخاو يظفل فالخلا نأ :يناثلا لوقلا

 .ءاملعلا رثكأو يشكرزلاو

 .ةعانصلا هذهب ملعلا ليمكتل تعضو امنإ مهضعب لاق

 .تايضايرلا ىرجم لوصألا يف ترج امنإ مهضعب لاقو

 حرش ريبحتلا .22077/1) جاهبإلا ء(٢/٥٥٥) رظانلا ةضور ؛((۹/۳) ىفصتسملا :رظنا

 .(6١5/؟) نييلوصألا دنع يظفللا فالخلا ((18/5-50) طیح ا رحبلا (۷۰۱/۲) ريرحتلا

 ٠١(. /۳) ىفصتسملا رظنا (*)
 ضو
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 .ذيبنلا يف اهدوجوو لقعلا هترماخمل كلذب ىمس هنأ انملعل ؛ًارمخ ذيبنلا

(Ua 

 .عارتخا هريغل عضولاف ىمسملا ةيمستلاب اوصخ مهنأ انملع نإ انأل ؛ضرمب

 .لصألا يف دري مو «عا>و (بد و «أ» نم تبثلا ))( 

 .(لاقو) :لصألا يلو «عا)و «ب» و «أ» نم تبثملا (؟)

 )٢/ ٥٥٢(. رظانلا ةضور :يف ةلبانحلا نم بوقعي يضاقلل هتبسن رظنا (۳)

 .(تبثت نأ) :«عالو ءباو «أ» يف )٤(

 مالعألا ءامسأ يف فالخلا سيل هنأب ةلأسملا هذه يف عازنلا لحم ريرحت يفوطلا ركذ )٥(

 سايقلا عانتما ىلع قفتم اذه ذإ رداقو ملاعك تافصلا ءامسأ ين الو ورمعو ديزك

 رودت اهتايمسم يف ناعل تعضُو يتلا عاونألاو سانجألا ءامسأ يف عارتلا اغإو «هيف

 .ريمختلا عم همسا راد يذلا رمخلاك امدعو ادوجو اهعم

 )٦۷٤/١(. ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 ماكحإلا يت يدمآلا هبسنو :ةیعفاشلا رثكأل ٦٤٤( ص) ةرصبتلا يف يزاريشلا هبسن )٦( 

 .ةيبرعلا لهأو ءاهقفلا نم ريثكو جيرس نباو ركب يبأ يضاقل (07/1)

 .يدمآلاو يلازغلاو ينيوجلا ةيعفاشلا نم لوقلا اذه راتخخا )۷( 

 ؛(۷-٥ ص) يلازغلل سايقلا ساسأ ء(١٠ /۳) ىفصتسملا ء(۱۷۲/۱) ناهربلا :رظنا

 ۱ .(۵۷/۱) يدمآلل ماكحإلا
 .(ةيعفاشلا ضعبو ةیفنح ا ضعب لاقو) :(ع))و «ب»و «أ» يف (۸)

 )۱۸٥/۱(. تومحرلا حتاوف :(151/1) يسخرسلا لوصأ :رظنا (9)

 )٠١( ديهمتلا :رظنا )٥٥٥/٣(.

 نق



 .ًاسايق ال ًافیقوت نوكيف ىنعملا ءازإب عضولا انملع نإو

 .مکحتن الف نيرمألا لمتحا نإو

 سرفلا ةيمستك لح اب اهنوصخيو ناعمل ءامسألا نوعضي مهانيأر دقو

 عئاملا رارقل «جاجزلا نم ةروراقلاو «هترمحل / ؛''اتییکو .هداوسل ؛ ''ههدأ ب٢٥

 .هريغ يف ًاماع ىنعملا ناك نإو ءاهلحم ءامسألا هذهب نوزواجتي الو ءاهيف

 مهنأ ىلع :انالدتسا ىنعمل مسالا اوعضو مهنأ انققحت ىتم :انلق

 .ماكحألا يف سایقلاک ىنعملا هيف ام لك ءازإب هوعضو

 .مكحلا ىرجم عيسوت :سايقلاو

 اميف زوجي ال ملف «لوعفملاو «لعافلا مساك فيرصتلا يف ىف هوزاجأ لقو

 ؟هيف نحن
 (سنجل از :نيئيشل مسالا عضو ءامسألا نم هب اودهشتسا امو

 ." امهنودب مكحلا تبثي مل نيفصو تاذ ةلعلا تناك ىتمو ««ةفصلا»و

 .امهريغو لبإلاو ليخلا يف نوكي دوسألا :مَهْذألا )١(

 .(۲۰۹/۱۲) برعلا ناسل :رظنا

 ليخلا يف نوكي ةرمحلاو داوسلا نيب نول ُةتمٔكلاو ؛مھدآ الو رقشأب سيل نول :تيمكلا )٢(

 .امهريغو لبالاو
 ۔(۸۱/۲) برعلا ناسل :رظنا

 داوسلا ةفصو سرفلا سنجل :يأ ةفصلاو سنجلل عوضوم تيمكلاو مهدألا :يأ (۳)
 .امهدحاب مكحلا تبغي الف نيفصو تاذ ةلعلاف ةتْمُكلاو

 ٥4۸۰(. /۱) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
۲۷ 



 لصف

 ءامسألا ميساقت ©

 :ماسقأ ةعبرأ ىهو

 .«قلطم زاجم»و «ةيعرش»و «ةيفرع»و ° «ةيعضو))

 .ةقيقحلا ىهف :''ةیعضولا امأ
03 

 .يلصألا هعوضوم يف لمعتسملا ظفللا : "وهو

 : [نيرابتعاب ًايفرع ريصي مسالا نإف] :ةيفرعلا امأو

 ضعبب مسالا ةغللا لهأ نم لامعتسالا فرع ''صیصخت :امهدحأ

 .””عبرألا تاوذل ةبادلا مساک تایمسم

(١) 

(۲) 

۳ 

(£) 

 (ہ)

 یر

)۷( 

 .(ةيفصو) :«ع»و (با)و رب يف

 .(ةيفصولا امأ) :«ع»و ((؛بالو «أ» يف

 .(يهو) :«ع»و «با)و «أ» يف

 :هلوق فيرعتلا تازرتحم «لوأ عضو يف لمعتسم لوق» اهنأب ةقيقحلا يرادرم ا فرع

 لمهملا لمشي مل هنوكل بيرق سنج لوقلا نأل ظفل لاق نم لوق نم ىلوأ (لوق)
 عضو يف) هلوقب جرخو :لامعتسالا لبق ظفللا (لمعتسم) هلوقب جرخو ظفللا فالخب

 .ًافرع وأ ًاعرش وأ ةغل عضو ام هيف لخدیو ؛ناث عضوب هنإف زاجٹا (لوأ
 .(۳۸۵ 3785 /۱) ریرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

 .(ناعونف ةيفرعلا امأو) :لصألا ينو :«عا)و «ب») و «أ» نم تبثلا

 .(صصخي نأ) :«ع»و «با>و «أ» يف

 .(عبرألا تاوذب ةبادلا صیصختک ةيفصولا هتايمسم) :((ع))و ((با)و آد يف

TYo 
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 لب ءًالوأ هل عضو ام ريغ يف ًاعئاش ''' [مسالا] ريصي نأ :'''یناثلاو

 .«ةيوارلا»و «ةرذعلا»و «طئاغلا» ہک هيف زاج وه

 لمجلا :ةيوارلاو ''رادلا ءانف :ةرذعلاو .””نئمطملا / ناكملا :طئاغلاف

 . "هيلع یقتسلا

 فرعب مهفلا ىلإ ًاقباس ًافورعم زاج او ءايسنم عضولا لصأ راصف
 .'''ءضولاب ال لامعتسالا

 «ةالصلا» ہک عرشلا ىلإ ةغللا نم ةلوقنملا '''ءامسألاف :ةيعرشلا امأو
)۸ 

 «جحلا»و «ةاكزلا»و] ««مايصلا»و

(0۱) 

"۳) 

(۳) 

(0 

)0( 

(۷ 

(A) 

 .(يناثلا) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .لصألا يف دري ملو «عادو (با) و «أ» نم تبغملا

 ۳٦٣(. /۷) برعلا ناسل رظنا
 ةينفألاب ىقلت تناك اهنأل اهب سانلا تارذع تیمس اغإو رادلا ءانف اهلصأ ةرذعلا

 .ءانفلا مساب اهنع ينكف

 )٤/ ۵٥٥(. برعلا ناسل :رظنا

 ةيوار ةدازملا ىمستو ءءاملا هيلع ىقتسي يذلا رامحلا وأ لغبلا وأ ريعبلا وه ةيوارلا

 .ةراعتسالا ىلع زئاج كلذو

 .(11/15) برعلا ناسل :رظنا
 يهو ةصاخلا ةيفرعلا ةقيقحلا يوادرملا ركذو ةماعلا ةيفرعلا ةقيقحلا وه فلؤملا ركذ ام

 راظنلاو ةاحنلا حالطصاک مهصخت ىتلا تاحالطصالا نم ءاملعلا نم ةفئاط لكل ام
 لعافلاو ربخلاو ادتبم اک مهتاحلطصم نم ءيشب اهرّصخ ءامسألا ىلع نييلوصألاو

 .بلقلاو رسكلاو ضقنلاو لوعفملاو
 ۔(۳۹۰ /۱) ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

 .(ءامسألا يهف) :(ع)و «بد»و «أ» يف

 .لصألا ین دري مو «ع»و (با) و «أ» نم تبثملا

Y1 



 عوكر لاک :طورش ةحصلل طرتشا نکل یش ''' لقني م :ليقو

 .مهناسل يف كلذ سيلو '''[يبرع] لوسرلا مالكو نآرقلا نأل ؛دوجسلاو

 يغبني  [تادابعلا نم] عرشلا هروصت ام نأل !حیحصب كلذ سیلو

 .فرعلا لهأ

 هلمح بجي ءاهقفلا مالكو عرشلا ناسل يف ظافلألا هذه قالطإ دنعو

 . "المج نوكي الو ةيوغللا نود ءةيعرشلا ةقيقحلا ىلع

 ا" ةيعفاشلا ضعب لوق وهو .ًالمجم نوکی هنأ :"”يضاقلا نع يكحو

 .ءانلق ام ىلوألاو

 .(ءيش لقني مل موق لاقو) :«ع»و «ب»»و «أ» يف )١(

 ةيعفاشلا ضعبل يزاريشلا هبسنو ةئجرملل يرصبلا نيسحلا وبأ هبسن )٢(

 .ركب يبأ يضاقلل بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا هبسنو

 رصتخ نع بجاح ا عفر ء(۱۹۵ ص) ةرصبتلا ء(۱۸/۱) دمتعملا :رظنا

(۳۹۱/۱). 

 .(ًايبرع) لصألا يف (۳)

 :عادو «ب»و «أ»ر لصألا يف دری مو )٠١١/۲( رظانلا ةضور نم تبثملا (4)

 .ةيفنحلاو ةيعفاشلا ضعبل يدمآلا هبسن )٥(

 .(۲۳ /۳) يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 )1147/1-١510(. ةدعلا :رظنا )٦(

 ٦٦۹(. /۲) طیح ا رحبلا ء(۲۳ /۳) يدمآلل ماكحإلا :رظنا (۷)

۳۲۷ 



 هجو ىلع هعوضوم ريغ يف لمعتسملا ظفللا :وهف :'''زاج ا امأو

 يف ةعاجشلاك ةقيقحلا لحم يف روهشملا ىنعملا يف امهكارتشا :“'اھدحا

 ."”رخبلا نود دسألا

 راس :هزاجو هريغ زاجأو هزاجأو ءأزوج عضوملا زاجو قيرطلا تزج :برعلا ناسل يف )١(
 :طیح ا سوماقلا ينو .هتعطقو هتفلخ هتزجأو ؛هيف ترس عضوملا تزجو «هكلسو هيف

 مهاردلاو زواجو زواجتك هب هذخاؤي مل هبلذ نعو «هيف ضمغأو هلمتحا اذه يف روج

 زاجملاو زاج اب ملكت همالك يفو «ففحخ ةالصلا ينو ءةلخادلا نم اهيف ام ىلع اهلبق

 .ةقيقحلا فالخو ءرخآلا ىلإ هيبناج دحأ نم عطق اذإ قيرطلا

 .زوج ةدام ء(۱۷۰ /۲) طيحملا سوماقلا ء(٣٦۳۲ )٤٥/ برعلا ناسل :رظنا

 هنأب») ریبحتلا يف يوادرم ا هفرعو )۵٥٥/٢(. رظانلا ةضور يف ةمادق نبا هفرع اذكه (؟)

 .«ةقالعل ناث عضوب لمعتسم لوق

 (ظفل) :لاق نم لوق نم نسحأ وهو بيرق سنج (لوق) هلوق :فيرعتلا تازرتحم

 .لامعتسالا لبق ظفللا نمو «لمهملا نم زارثحا (لمعتسم) هلوق .ديعب سنج هنأل

 .لوأ عضوب اهنإف ةقیقح ا نم زارتحا (ناث عضوب) هلوق
 ًالوقنم ناك نإو زاجمب سيلف بلكو ركبك ةلوقنملا مالعألا اهب جرخ (ةقالعل) هلوقو

 .(۳۹۱-۳۹۲ /۱) ريرحتلا حرش ریبحتلا :رظن

 .لصألا يف دری ملو «ع»و «با>و «آ» نم تبئ ا (۳)

 .(امهدحأ) :«ع»و (بدو «أ» يف )٤(

 .مفلا نم ةريختملا ةحئارلا :رخبلا )٥(

 )۷/٤((. برعلا ناسل :رظن
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 .”ةيوارلاو «ةنيعظلاو ''ةدازملاک ًابلاغ'''؟رواج ا ببسب : / يناثلا

 رمخلا» :مهوقك هب لصتي ام ىلع ءيشلا مسا مھتالطإ :ثلاثلا

 .“!سکعلابو ''ببسملا ىلع ببسلا مهقالطإكو .اهبرش مرح او «ةمرحم

 :ىلاعت هلوقك هماقم هيلإ فاضملا ةماقإو فاضملا مهفذح :عبارلا

 4r] :ةرقبلا] © َلْجِعْلأ مهبول ىف اوُبرفأو ) و «[۸۲ :فسوي] 4 َةَيَرَْلا لسو ڑ

 يف يه امئإو ءاملا فرظ ىلع ةيوارلا ظفل قالطإك هرواج ام ءيشلا ةيمست :يه ةرواجملا )١(

 .ريعبلل لصأل

 )٦١٤/١(. قباسلا ردصملا :رظن

 .(اهل لماح ا لمجلا مساب ةيوار ةدازملا ةيمستك) :«عالو «ب»و «أ» يف )٢(

 ةيمستو .بلغألا معألا يف امهرواجتل لماح ا لمجلا مساب ةياور :ةدازملا ةيمست يأ (۳)

 .هايإ اهموزلل هيلع نعظت يذلا لمجلا مساب ةئيعظ :ةأرملا
 .(0868 /؟) رظانلا ةضور :رظن

 . ٠ :ماسقأ ةعبرأ ببسملا ىلع ببسلا قالطإ )٤(

 يف ءاملا لاس :لصألاو يداولا لاس مهلوقك هلباق مساب ءيشلا ةيمستك يلباقلا :لوألا

 .يداول

 .هتقيقح : يأ لاح او رمألا ةروص هذه :مهوقك يروصلا :يناثل

 .رطملا:يأ باحسلا لزن :مهوقك يلعافلا :ٹلاثل

 .هتياغ هنأل ًاحاکن دقعلاو رخ ريصعلا مهتيمستك :يئاغلا :عبارل

 )۳۹۰/۱-۳۹٦٣(. ریرحتلا حرش ريبحتلا :رظن

 مكرم اركان الو ) :ىلاعت هلوق هلاثم .هلبق يذلا سكع ببسلا ىلع ببسملا قالطإ ()

 .ذخألا نع ببسم لكألاو اهوذخأت ال :يأ ء۸ :ةرقبلا] ( لطلاب مک

 .(۳۹۷ /۱) قباسلا ردصملا :رظنا
¥۹ 



 ." ""زاج ةقيقح لکل نوكي نأ مزل الو ہةقیقح زاجم لکلو

 نوكي الو ةقیقحلل وهف :زاج او ةقیقح لا نيب رمألا "راد یتمو

 ترذعت ًالمجم لعج ول هنأل ؛٭'زاج ا ةدارإ ىلع ليلد لدي نأ الإ ًالمجم

 .ظافلألا رثكأ نم ةدافتسالا

 هيف هب يفتكيل هعضو امنإ ىنعمل مسالا عضاو نألو

 .(ًازاجي ةقیقح لكل نأ مزلي الو ةقيقح هلف زاجم لکو) :(ع))و ((با)و «أ» يف ()

 :زاجٹا اهلخدي ال ءامسألا نم نيبرض يلازغلا ركذ )٢(

 ال تاوذلا نيب قرفلل تعضو ماسأ اهنأل ورمعو ديز وحن مالعألا ءامسآ :لوألا

 .تافصلا نيب قرفلل

 ال ذإ روكذملاو لولدملاو لوھجٹاو مولعملاك دعبأ الو اهنم معا ال يتلا ءامسألا :يناثلا

 .ءيشلا نع ًازاجم نوكي فيكف هيف ةقیقح وهو الإ ءيش
 ۔(۳/٣۳) ىفصتسملا :رظنا

 .(راد ىنم) :«ب» يفو .(دارأ یتم) :(ع)و ف يف )٣(

 .(ةقيقحلا) :«ب») يف )٤(

 .(زاج ا هب ديرأ هنأ یلع) عو «أ» ينو (زاج لا دیرآ هنأ ىلع) :«ب» يف )٥(
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 لصف

 °" [هيف ةقيقح نوكيف] ةنیرق : نم '"مھفلا قبس :امهدحأ

 (”بلطلا ین رمألاك نیظفلل | دحا نم ''قاقتشالا "ةحص : :يناثلاو

 "۲ 6 ٍديِشَرِب ترَوَعَرِف تا آمو ) :ىلاعت هلوقك] ؛''زاجم نأشلا يفو «ةقيقح

 .ہریغ الو ((رمأ)) هيف لاقي ال هنأ ء۷ :دوه]

(١) 

 ور

(۳) 

(4) 

 .(مهفلا ىلإ قيسي نيينعملا دحأ نوكي نأ) :(ع))و ((با)و «أ» يف

 .لصألا يف دري مو (عررو (بد و «أ» نم تبثملا

 .(قاقتشالا حصي نأ :يناثلا) :«ع»و «بد»و «أ» يف

 ىلع ةقيقح نم الإ قاقتشالا نوكي ال وأ هنم قتشي له زاج ا يف ءاملعلا فلتخ

 :نيلوق
 نبار يلازغلاو ينالقابلا لوقلا اذه راتخاو زاج ا نم قاقتشالا زوجي ال :لوألا لوقل

 .حلفم نباو يقوطلاو ةمادق

 .ءاملعلا رثكأل يوادرملا هبسنو زاج لا نم قاقتشالا زوجي :يناثلا لوقل

 يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش ء(004/75) رظانلا ةضور ء(۳۳/۱) ىفصتسملا :رظن

 )۳٤۳/۱(. ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۸۰/۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ (۱)
 .(مالكلا يف) :«ع»و (بدو «أ» يف

 ۔(ناشلا يف ةقيقح سيلو) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .لصألا یف دري ملو «عر)و «ب»و «أ» نم تبثلا
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 لصف

 ۔'''ةفلؤلا فورحلاو ةعومسملا / تاوصألا :وه مالكلا

(۳) ۰ . . 
 .((ليقم ربع)) و ((دیقم)) : وھو

 ((ربخو ا دتبم)) :نم “كرما :وھو 0 ”ديفملاب ةيبرعلا لهأ هصخو

 .«مساو ءادن فرح)) وأ «لعافو لعف» وأ

)١() 

(٢) 

(۳) 

24 

20) 

 تاوصأ نع ةرابع ةغللا يف مالكلا نأ )١/ ۱۸١( ةدعلا يف ىلعي وبأ يضاقلا ركذ
 ملكت ىلاعت هللا نأو ىلاعت ہللا مالك يف اذه ىلع - هللا همحر - دمحأ صن دقو فورحو

 .توصب
 - دمحأ مامإلا بهذو» (٢٥۱۲۔ ٣٢٥٢١ /۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا يف يوادرملا لاقو

 الب ثيدحلا لهأ مامإو ؛هباحصأو - ةعفادم ريغ نم قالطإلا ىلع ةّتسلا لهأ مامإ

 ةرابعلا نيب ًاكرتشم سيل مالكلا نإ :ءاملعلا روھجو يراخبلا ليعامسإ نب دمحم كش

 .«توصلا نم ةعومسملا فورح ا وه مالكلا لب ءاملولدمو

 .(ىلإ مسقني وهو) :«ع» يقو «(ىلإ مسقنم وهو) :((با>و «أ» يف

 .(ًاديفم ناك ام مالكلا نرصخي ةيبرعلا لهأو) :ءعر و «أ» يف

 ظفللا :نارمأ هيف عمتجا امع ةرابع نييوحنلا حالطصا يف مالكلا :ماشه نبا لاق

 .ةدافإلاو

 ام ديفملاب دارملاو ءأریدقت وأ ًاقيقحت فورحلا ضعب ىلع لمتشملا توصلا ظفللاب دارملاو
 .هيلع توكسلا نسحي نعم ىلع لد
 )١١/1(. كلاسملا حضوأ :رظنا

 .(ةبكرملا ةلمجلا) :«ع»و «بد»و «أ» يف
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 .«لوقو ةملك» ''يھف :ةدحاو ةظفل ناك نإ :ہادع امو

 .''[لوقو] ملك» وهف :رثك نإو

 «رهاظ»و «صن» ٤ [ماسقأ ةئالث ىلإ مسقني] ديفملا '''[مالکلا]و

 .''' «لمج»و

 كلب # '' [ىلاعت هلوقك] ''“'لامتحا ريغ نم هسفنب ديفي ام :صنلاف

 ۔.[١۱۹ :ةرقبلا] 6 هلم اگ ةر
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 “انعم 5 حیرصلا وه :لیقو

 ۔''''ڈسنب الإ هنع لّدعُي الو "هيلإ ريصملا :ہمکحو

 .(وهف) :«ع»و ((باو «أ» يف )١(

 .لصألا يف دري لو «ع»و ؛(بد و «أ» نم تبثملا (؟)

 .لصألا يف دري مو «عا)و «ب» و «أ») نم تبثملا (۳)

 .لصألا ين دري مو «ع»ر «بد» و ءأرد نم تبثملا (4)

 امإ ظفللا نأ :وه :لاقف لمجملاو رهاظلاو صنلا يف مالكلا راصحنا هجو ينوطلا نيب (5)

 .صنلا لوألاو ءدحاو ىنعم نم رثكأ لمتحي وأ ءطقف ًادحاو ىنعم لمتحي نأ

 وهو حجرتي ال وأ :رهاظلا رهو «هيناعم وأ هيينعم دحأ يف حجرتي نأ امإ :يناثلاو

 .لمجملا

 )١/ ۵٥٥(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 ۸٤(. /۳) ىفصتسملا ٥٦٥( /۲) رظانلا ةضور :رظنا (5)

 .(ك) لصألا يقو عدو (ب)) و أد نم تبثملا (۷)

 .(۱۳۸/۱) ةدعلا يف ىلعي وبأ يضاقلا هحّجر فیرعتلا اذه (۸)

 .(هيلإ راصي نأ) :((ع))و ((بالو مار يف (۹)

 .(هخسنب الإ) :(بر يف )١(
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 ٤ب

 .رهاظلا ىلع ۷ صنلا» مسا قلطي دقو

 .هتعفر اذإ :«اهسأر ةيبظلا تصن» :مهوقك '''روھظلا :ةغللا يف صنلا نإف

 .ليلد هدضعي لامتحا هيلإ قرطتي ال ام :یلع ''” ےالا قلطي دقو
 .كارتشالاو فدارتلل ًاعفد ىلوأ لوألاو

 .هريغ زيوجت عم :ینعم قالطإلا دنع هنم مهفلا ىلإ قبسي ام :رهاظلاو
 .”رهظأ امهدحأ يف وه نیینعم ٴلمتحا ام وأ
 ."ليواتب الإ هنع لدعي الو «هيلإ ريصملا :همكحو

 لامتحا ىلإ رهاظلا لامتحالا نع ظفللا فرص :'“[“'لیواتلاو]
)0۰( 

 يذلا ىنعملا نم نظلا ىلع بلغأ هب ريصي لیلدب هداضتعال ؛/ وج رم
 7 هاظلا هيلع لد

(0 

22 

(۳) 

(4) 

(0) 

 تل

(¥ 

(A) 

(4) 

(١) 

(0) 

 .(خسنلا) :«ع»و «أ» يف

 .(۹۷/۷) .برعلا ناسل :رظنا
 1 .(صنلا مسا) :((ع))و «ب»و «أ» يف
 .(۸۵ /۳) یفصتسلا يف يلازغلا فيرعت نم بيرق فيرعتلا اذه
 .(لمتحا ام :تلق تئش نإ) :((ع))و «ب»و «أ» يف
 ۔(١٤۱ /۱) ةّدعلا يف ىلعي وبا يضاقلا اذهب هفّرع
 ۔(لیواتب الإ هكرت زوجي الو رهاظلا هانعم ىلإ راصي نأ همکحف) :«عا)و ((بالو «أ» يف
 برعلا ناسل :رظنا .عجر :ًالامو ًالوأ لوؤي ءيشلا لآ نم ذوخام ةغل ليوأتلا
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 .(وهو) :لصألا يفو عا)و ((بالو «أ» نم تبثملا
 .(هب حوجرم) :((ع)و ((با))و «أ» يف
 ,(ه7 /۲) رظانلا ةضور يف ةمادق نباو ء(۸۸/۱) ىفصتسملا يف يلازغلا فيرعت اذه
 رهاظلا هلولدم ريغ ىلع ظفللا لمح وه :لاقف ء(۳/٥۵) ماكحإلا يف يدمآلا هفرعو
 = .هدضعي ليلدب هل هلامتحا عم هنم
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 '''[یرحخمآأ دعبيو ةرات برقي لامتحالا نأ الإ]

 نوكي دقو "يوق ليلد ىلإ جاتحيف ًادج ًاديعب لامتحالا نوكي دقف

 .ليلد ىندأ هيفكيف ًابیرق

 :ناعم ةثالث ليوأتلل (04 ص) ةيرمدتلا ةلاسرلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذو =

 حوجرملا لامتحالا ىلإ حجارلا لامتحالا نع ظفللا فرص وه لیواتلا نأ :لوألا

 صوصن ليرات يف نيرخاتملا نم ملكت نم رثكأ ءانع يذلا وه اذهو هب نرتقي ليلدل
 ؟لطاب وأ قح وأ مومذم وأ دومحم كلذ لهو اهليوأت كرتو تافصلا

 .نآرقلل نيرسفملا حالطصا ىلع بلاغلا وه اذهو ریسفتلا ىنعمب لیراتلا نأ :يناثلا

 لَه ) :ىلاعت لاق امك مالكلا اهيلإ لوؤي يتلا ةقيقحلا وه ليوأتلا يناعم نم ثلاثلا

 ایر لسو تاج دق ُلِبَق ني هوس تريلا لوف .ةلبوأت یب َمْوَي ليوا الإ نوري
 نوكي ام هب ہللا ربخأ ام وه داعملا رابخأ نم نآرقلا يف ام ليوأتف .[5+:فارعألا] 4 ٍقَحْلَآب

 .كلذ وحنو رانلاو ةنجلاو ءازجلاو باسحلاو ةمايقلا نم

 :رومأ ةعبراب الإ هليرأت یوعد متت ال لوأتملا نأ ميقلا نبا ركذو

 هيف عقو يذلا بيكرتلا كلذ يف هلّوأت يذلا ىنعملل ظفللا لامتحا نايب :لوألا رمألا

 .ةغللا ىلع ًابذاك ناك الإو

 ینا ینعلا كلذ نييعت نيبيو ًالوأ هركذ يذلا ىنعملل ظفللا لامتحا نيبي نأ :يئاثلا

 .ليلد ىلإ جاتحي ىنعملا كلذ نييعتف يناعم ةّدع هل نوكي دق هتقيقح نع جرخ اذإ هنإف

 ةقيقحلل يعدملا ليلد نإف هرهاظو هتقيقح نع ظفلل فراصلا ليلدلا ةماقإ :كثلاغلا

 .هنم ىوقأ نوكي فراص ليلدب الإ هنع لودعلا زوجي الف مئاق رهاظلاو

 .ليلدلا ملسي نأ :يأ «ضراعملا نع باوجلا :عبارلا

 ةئسلا لهأ دنع هقفلا لوصأ ماعم )857/١-55(.: ةلسرملا قعاوصلا رصتخم :رظنا

 .(594 ص) ةعامجلاو

 .لصألا يف دری ملو «ع»و (با و «آ» نم تبثلا )1(

 .(ةوقلا ةياغ يف لیلد ىلإ جاتحیف أديعب نوکی دقف) :«ع»و «ب»»و «أ» يف )٢(
 م



 ىراست امهمو أحجار ًاسايق وأ رخآ ًارهاظ وأ ءةنیرق :نوكي ليلدلاو

 .حيجرتلا ىلإ ريصملا بجو ''' [نالامتحالا]

 :ىلإ جاتحي لوأتم لكو

 .هل فراص ليلد ىلإ مث .هيلع هلمح امل ظفللا لامتحا نايب

 .هعفدت ال اهداحآو ءاهعومجمب لامتحالا عفدت نئارق رهاظلا يف نوكي دقو

 رشع ىلع ملسأ ام - ةملس نب '''نالیغل 5# هلوق ةيفنحلا لیواتک
 كرتو نھنع عاطقنالاب "!«نهرئاس قرافو ًاعبرأ نهنم كسمأ» :-ةوسن

 ۔''نھحاکن

 .(لامتحالا) :لصألا يفو عاد و «با)و «أ» نم تبثملا )١(

 ؛فئاطلا حتف دعب ملسا يباحص يفقثلا ليبحرش نب ةملس نب نالیغ ورمع وبأ وه (؟)
 .د رمع ةفالخ رخآ يف يفوت :مالسإلاو ةيلهاجلا يف هموق ين ًاعدقم ناك
 ۳۳١(. /ہ) ةباصإلا ء(١٥۱۲ /۳) باعيتسالا :رظنا

 .رمع نبا ثيدح نم يقهيبلاو هجام نباو يذمرتلا هجرخأ 000

 حيحصلاو ظوف ريغ ثيدح اذه :لوقي ليعامسإ نب دمحم تعمس :يذمرتلا لاقو

 نب دمحم نع تثدُح :لاق «ةرمحو يرهزلا نع هريغو ةزمح يبأ نب بيعش ىور ام
 ثيدح ىلع لمعلاو ..ةوسن رشع هدنعو ملسآ ةملس نب ناليغ نأ يفقثلا ديوس
 .قاحسإو دمحأو يعئاشلا مهنم انباحصأ دنع ةملس نب ناليغ

 هدنعو ملسي لجرلا يف ءاج ام باب «حاكنلا باتك ء(١١٤ /۴) يذمرتلا ننس :رظنا
 باب ءحاکنلا باتك )518/١1( هجام نبا ننس ء(۱۱۲۸) ثيدحلا مقر ةوسن رشع
 )١49/9(. يقهيبلل یربکلا ننسلا ,ةوسن عبرأ نم رثكأ هدنعو ملسي لجرلا

 )۳١/۲(. تومحرلا حتاوف ء(١/٤٢۱) ريرحتلا ريسيت :رظنا )4(
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 :لامتخالا نم ىوقأ هتلعجو رهاظلا تدضع نئارق ثیدح ا يف نآ الإ

 .ةمادتسالا الإ هنم ةباحصلا ماهفإ ىلإ قبسي مل هنأ :اهدحأ

 .ةأرملا ءاضرب

 ريخأت نم ًارذح ؛هطورش ركذل :حاکنلا ءادتبا دارأ ول هنأ :/ ثلاثلا

 .ةجاحلا تقو نع نايلا

 ۔'''نھب صتخ ال حاكتلا ءادتبا نأ :عبارلا

 ةأرما ايآ» : ٹپ هلوق يف مهرق :يوقلا مومعلا يف لیواتلا لاثمو

 .ةمألا ىلع لومحم وه ''”«لطاب اهحاكنف اهّيلو نذإ ريغب اهسفن تحكن

 نع الو هنع لقني مل هنأ :ةيفنحلا ليوأت دعُب ىلع لدت ىتلا رومألا نم يوادرملا ركذ )١(

 .حاكنلا ددج هنأ عبرأ نم رثكأ ىلع ملسأ نمم هريغ
 مث نمو لصألا يف بجاوب سيلو هؤادتبا هيلع بجي فيكو بوجولل رمألا :ًاضيأو
 .هب تلقل يدنع حص ولو هيف ليوأت ال ثيدحلا اذه ةيفنحلا نم يسوبدلا ديز وبأ لاق

 ۱ .(۲۸۵۱ )٦/ ریرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

 ةأرما اميأ» :لاق هي ہللا لوسر نأ ةشئاع نع هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ جرخأ (۷)

 اهب لخد نإف ءلطاب اهحاكتف :لطاب اھحاکنف ءلطاب اھحاکنف اهّيلو نذإ ريغب تحکن
 .«هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجتشا نإف ءاهجرف نم لحتسا امب رھا اهلف

 .نسح ثيدح اذه :لاقو يذمرتلا ظفل اذه

 :(۲۰۸۳) ثيدحلا مقر يلولا باب حاكنلا باتك ء(٤1۳ )١/ دواد يبأ ننس :رظنا

 )١1١١7(: ثيدحلا مقر ٗيلوب الإ حاكن ال باب ؛حاكنلا باتك :(507/5) يذمرتلا نئس

 ثيدحلا مقر يلوب الإ حاكن ال باب ؛حاکنلا باتك )508/١(. هجام نبا ننس

 ۔.(۱۸۷۹)
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 ىلإ اولدعف «اهجرف نم لحتسا امي رهملا اهلف» :مهوق نع مهانثف

 .«ةبتاكملا»

 ۔''!ءاسنلا ىلإ ةفاضإلاب ةردان ةبتاكملاو

 دصق هنم رهظ يذلا ظفللاب ردانلا ذاشلا ةدارإ برعلا مالک نم سیلو

 .ةنيرقب الإ مومعلا

 ةحلاص ةنيرق :روكذلا ىلع ثانإلاو «لاملا ىلع حاكنلا سايق سيلو
 .ةردان ةروص ىلع هليزنتل

(١) 

 :رومأ مومعلا دصق روهظ لیلدو

 .مومعلل ةيضتقم طرش ةادأ يهر «يأ» ب ردص هنأ :اهدحأ

 .مومعلا تادكؤم نم يهو «ام» ب هديكأت :يناثلا

 ىلع مث ةمألا ىلع مث ةريغصلا ىلع ةیفن ا هلمح دقو دیعبلا ليوأتلا نم لاثملا اذه

 .ةبتاكملا

 تسيل ةريغصلا نأ هدعب هجوو :لاقف ليوأتلا اذه ىلع درلا يف يوادرملا لّصف دقو

 ول ةريغصلا نإف مهبهذم ىلع لیواتلا اذه طوقسب اومزلا دقو «برعلا ناسل يف ةأرماب

 .يلولا ةزاجإ ىلع فقوتي نکل ًاحيحص مهدنع دقعلا ناك اهسفن تجوز
 رهمو «رهملا اهلف» 5# ہلوقب هئالطبب اومزلاف ةمألا ىلع هلمح ىلإ اورف كلذب اومزلأ املف

 لطاب ًاضیأ وه مهل ليقف ةبتاكملا ىلع هلمح ىلإ كلذ نم اورفف اهدّيسل وه امنإ ةمألا
 ةروص ىلع «اميأ» هلوق يف اهعم اب ةدكؤملا يأ :يهو ةحيرصلا مومعلا ةغيص لمح نأل

 .دعُبلا ةياغ يف نيبطاخملا ىلإ ةبسنلاب كلذو ًابلاغ لابلاب رطخت ال ةردان
 .(۲۸۵۷ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

TAA 



 “'ءاز ا ضرعم يف طرشلا ىلع حاکنلا نالطب بتر هنأ :ثلاثلا

 ./ ةلازجلاو ةحاصفلا عم مومعلا ىلع ةلالدلا نم ةياغ يف وهو

 ,۳ ۶” لمجملا :ثلاثلا

 . ””ىنعم قالطإلا دنع هنم مهفي ال ام : وهو

 ك كرتشملاک '"رخآلا ىلع امهدحأل ةيزم ال نيرمأ لمتحا ام :ليقو

 0 «ءرقلا»و ((نیعلار)

 ُةَدَقَع هديب ىلا اَوُقْعَي وأ ) :هلوقك “'بکرلا يف لامجإلا نوكي دقو

 ۵ «ىلولا»و «جوزلا» نيب ددرتم [۲۳۷:ۃرقبلا] 4 حاكيلأ

 )١( رظانلا ةضور :رظنا )7/ ۵٦۷٥(: ةضورلا رصتخ حرش )۵۷۵۸/۱(.

 .(لمج او) :((ع))و ((با)و «أ» يف )٢(

 .هقرفت نع هعمج ءيشلا لمجأو ءيشلا لمج لاقي عمجلا وهو لمجلا نم ةغل لمجملا ()

 .ليصفت ريغ نم هثعمج ًالامجإ ءيشلا تلمجاو كلذك باسحلا هل لمجاو

 1١١(. /1) رین ا حابصملا ء(۱۲۷ /۱۱) برعلا ناسل :رظنا

 .(وهف) :«ع»و (بدو «أ» يف )٤(

 )٥( ماكحإلا ین يدمآلا ہرکذ )۸/۳(.

 رظانلا ةضور يف ةمادق نباو ء(۹/۳) ماكحإلا يف يدمآلا هراتخا فيرعتلا اذه )٦(

 نيب ددرتملا ظفللا هنأب (5158/7) ةضورلا رصتخ حرش يف يفوطلا هفّرعو )۲/ ٥۷١(.

 .ءاوسلا ىلع ًادعاصف نيلامتحا

 ۲۷٥٢(. /5) ريرحتلا حرش ريبحتلا يف يوادرملا فيرعتلا اذه ىلع هقفاوو

 .(ققشلاو ءرقلاو نيعلاك ةكرتشملا ظافلألاك) :(ع))و (بدو «أ» يف (۷)

 .(بكرم ظفل يف) :((ع))و «بد»و «أ» يف (۸)

 = :نیلوق ىلع حاكنلا ةدقع هديب يذلاب دارملا يف ءاملعلا فلتخا (4)
۳۸۹ 

 تر



 ءلعافلل ''[حلصی] «راتخملا» ك فيرصتلا بسحب نوكي دقو

 .لوعفملاو

12( 

)۲( 

 ور

 ۔'''!ۃادتبمو ةفطاع حلصت «واولا» كوك لمتح فرح "اجال وأ

 يروثلاو فسوي يبأو ةفينح يبأل صاصجلا هبسن ؛جوزلا هب دارملا نأ :لوألا لرقلا

 .دمحأ مامإلل ةياور ةريبه يبأ نبا هركذو ؛ديدجلا يف يعفاشلاو يعازوألاو

 .لوخدلا لبق قالطلا دعب رهملا لامك اهل متي نأ هوفع :صاصجلا لاقو

 يعفاشلاو كلام مامإلا لوق وهو :يلولا وه حاکنلا ةدقع هديب يذلا نأ :يناثلا لوقلا

 .دمحأ مامإلل ةياورو «ميدقلا يف

 :(5؟1/١) يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ )479/١(: صاصجلل نآرقلا ماكحأ :رظنا

 .(۱۳۸/۲) ةريبه يبأ نبال حاصفإلا

 .لصألا يف دری ملو «عا>و «بد»و «أ» نم تبلملا

 .(نوكي دقو) :«عا>و «ب»و «أ» يف

 :اهنم يناعملا نم ًاددع واولل يقلاملا ركذ

 .فطعلل نوكت - ١

 .مالكلا ءادتبال نوكت نأ كلذ ىنعمو ءادتبا فرح نوكت -۲

 .لاحلل نوكت -۳

 .مسقلل نوكت - +

 .«عم» ىنعمب نوکت -6

 يناعملا فورح حرش يف ينابلا فصر :يف اهريغو يناعملا هذه ليصفت :رظنا

 ۷۳[-٥۸٤(. ص)

۲۹ 



 دارملا نيبتي یتح ''' [فقوتلا] :ہمکحف '''ربغو ضيعبتلل «نِم»و
)۲۳( 

 . [هنم]

 اهوحنو (؟:ةدئاملا € ُةَتيَمْلا ْمُکیلَع ٌتَمّرْحخ ) :ىلاعت هلوق “سیلو

 فراعتب سنأ نمو] .عضولاك وهو «""فرعلا ةهج نم هروهظل ؛'”ًالمجم
 نود لكألا «ماعطلا ”كيلع تمرح »-هلوقب نوديري مهنأ ىلع ةغللا لهأ

 . [هل ةدعم يه ام ميرحت ىلإ نيع لك ميرحت يف نوبهذي سمللاو رظنلا
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 :يناعم ةسخ ہند ل يقلاملا ركذ (1)
 .ةفوكلا ىلإ ةرصبلا نم ماعطلا تبلج :وحن :ناکلا يف ةياغلا ءادتبال نوكت - ١
 .يراد نم سيكلا نم مهاردلا تذخأ :وحن اهئاهتناو ةياغلا ءادتبال نوكت -؟

 .نمس نم أنمو «حمق نم ًالطر تضبق :كلوق وحن سنجلا نايبل نوكت -۳
 هذه نم ذخو «بايثلا هذه نم سبلاو ماعطلا اذه نم لك :وحن ضيعبتلل نوكت ٤-

 .مهاردلا

 .نالف نم هتيور :لوقت «نع» ىنعمب ةلوازملل نوكت ٥-

 .(۳۸۸ ص) يناعملا فورح حرش يف ينابلا فصر :رظنا

 :«عا)و (با) و «أ» یو (فیقوتلا) لصألا يفو (01/7 /7) رظانلا ةضور نم تبثلا (۲)

 .(هيف فيقوتلا اذه مكحف)

 .لصألا يف دري مو «عا>و (بد و «أ» نم تبثملا (۳)

 .(امان) :(ع)و (بد)و «أ» يف )٤(

 .(لمجمب سیلف) :(ع))و ((بالو «أ» يف )٥(

 .(لكألا ميرحت يف ًافرع ہروھظل) :((ع))و ((بالو «أ» يف )٦(

 .(مكيلع تمرح مهوقب) :«عا>و «أ» يف (۷)

 .لصألا يف دري و ((ع))و ((ب)) و «أ» نم تبثملا ۸)

۱ 



 ۔'''ةیعفاشلا ضعبو ء'''باطخ ا ىبأ رايتخا اذهو

 ميرحتلاب فصوت ال نايعألا نأل ؛لمجم هنأ ''يضاقلا نع يكحو
 .اهب قلعتي لعف '' [مرجی] لب ةقيقح

 .*”نيملكتملا نم ةعامج لوق وهو

 "ماع لب لمجمب سيل [؟/ه:ةرقبلا] 4 يلا لَا َلَحَأَو ) :ىلاعت هلوقو

 ."'همومع ىلع لمحيف

 وه لب لمجمع سيل هنأ يدنع ىوقي يذلاو ء(۲//۲۳۱) ديهمتلا يف باطخلا وبأ لاق )١(

 هلكأ ميرحت ماعطلا ميرحتب دوصقلا نأل «لكألا میرحت هنم مهفيف فرعلا ةهج نم رهاظ

 ۔لیخ ا هب دارملا نأ ةبادلا يف فرعلاك دارملا هب مهفي مئاق فرع اذهو

 هراتخاو .يدمآلاو يزارلا نيدلا رخفو يلازغلاو يزاريشلا ةيعفاشلا نم ہراتخا (؟)

 .ةلزتعملا نم مشاه يبأو يلع يبأو رابح ادبع يضاقلل هبسنو يرصبلا نیسح ا وبأ
 ماكحإلا ۲١٤٢( /۳/۱) لوصح ا ء(۳۹/۳) ىفصتسملا ء(٢۲۰ ص) ةرصبتلا :رظنا

 .(۳۳۳ /۱) دمتعلا ء(۱۲ /۳) يدمآلل

 )٠٤١/١(. ةدعلا :رظنا (۳)

 .«ع»و «ب»»و «أ>و لصألا يف دری ملو ٥۷۳( /۲) رظانلا ةضور نم تبثملا )٤(

 .ةيعفاشلا ضعبو يرصبلا هللادبع وبأو يخركلا نسحلا وبأ لوقلا اذهب لاق )٥(

 ريسيت ١١( /۳) يدمآلل ماكحإلا ء(۳۳۳/۱) دمتعملا 223١١ ص) ةرصبتلا :رظنا

 )١/ ٦٦٦(. ریرحتلا

 .(ماع ظفل وه امنإو) :«عا>و «ب»و «أ» يف (5)

 .ةيفنحلاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا نم ءاملعلا رثكأ لوق وهو (۷)

 ؛(551/5) ةضورلا رصتخ حرش :(01/4 /7) رظانلا ةضور ء(۲۳۸/۲) ديهمتلا :رظنا

 ريملا بكوكلا حرش ؛((٦/۲۷۷۲) ريرحتلا حرش ريبحتلا ؛ء(١٦۱ص) ةدوسملا

 )۱٦۸/۱(: يسخرسلا لوصأ ء(١/١١٤) ناهربلا ء(٢٠٠ ص) ةرصبتلا ء(٣/٤٢٦)

 ٦٦٤((. /7) طیح ا رحبلا ء(٥/٥٤) رارسألا فشک
۲ 



 '”لمج وه :يضاقلا لاقو

 نم رخآ عضوم ينو ةنيبم ةيآلا هذه نأ ء(۱۱۰/۱) ةدعلا يف ىلعي وبأ يضاقلا رکذ )١(

 )٦/ ۲٢۷۷۲( ريبحتلا يف يوادرملا بسنو فلمحجحم اهنأ ركذ (OEA/1 ةدعلا باتك

 لاقف كلذ (751/15-555) ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا نيبو .ىلعي يبأل نيلوقلا

 لمجم [؟76:ةرقبلا] ( بلا هلأ لحأو لجو زع هلوق يف عيبلا نأ معز نم سانلا نمو

 .زئاجلا نم اهنم مرح اب عرشلا نم نايبلا درو مث ةمرح او ةزئاجلا تاعايبلا نیب هددرتل

 ميرحتلا ةلدأب اهنم مرحلا صح مث اهريغو ةزئاجلا عويبلا يف ماع هنإ :لاق نم مھنمو
 .لوألا مومعلاب أتباث هادع ام يقبو

۳4۳ 



 لصف

 ."”لمجمب سیل :«روهطب الإ ةالص ال» : كي '''ہلوقو

 ىلع ظفللا لمح نكمي ال هنأل ؛"لمجم  [وه] :“ةيفنحلا تلاقو
 ٠ مكح نم ىلوأ ًامكح سیلو «لعفلا ةروص /.

(١) 

 ور

(۳ 
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(0) 
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 .رامضإ ىلإ جتحي مل :ةيعرشلا ةالصلا يفن ىلع ہانلم اذإ انأ :باوجلاو

 .ةحصلا يفن ىلع كلذ لمح :حيحصلاو

 .( 5 ینلا لوقو) :(ع)و (ب))و «أ» يف

 لبقت ال» :لوقی 6 هللا لوسر تعمس ينإ :لاق رمع نبا نع ملسم مامإلا هج رخأ

 .«لوُلُغ نم ةقدص الو روهط ريغب ةالص

 لجو زع هللا لبقي ال» :لاق # ينلا نع هيبأ نع حيلملا يبأ نع دواد وبأ هجرخأو

 .«روهط ريغب ةالص الو لولغ نم ةقدص

 نئس «ةالصلل ةراهطلا بوجو باب .ةراهطلا باتك )275١4/١: ملسم حيحص :رظنا

 .ءوضولا ضرف باب ةراهطلا باتك ء(٦٦ /۱) دواد يبأ

 .روهمجلل ٦٦٤( /۳) طیح ا رحبلا يف یشکرزلا هبسنو

 هلوصأ يف حلفم نبا هبسنو ء(٢/٥۵۷) رظانلا ةضور يف ةمادق نبا ةیفنحلل هبسن
 هللادبع يبأل 5١7( ص) ةرصبتلا يف يزاريشلا هبسنو مهضعب وأ ةيفنحلل (۱۰۰۷ /۳)

 ریرحتلا ريسيت يف ةیفنح ا نم هاشداب ريمأ ركذو .ةفينح يبأ باحصأ نم يرصبلا

 هقفاوو ةيفنحلل ًافالخ ركذي ملو هيف لامجإ ال هنأ ةيفنحلا بهذم نأ (14/1)

 ال» 42 هلوق وحن يف لامجإ ال :لاق ثيح ؛(۳۸/۲) ترمحرلا حتاوف يف يراصنألا

 .«ررهطب الإ ةالص

 .لصألا يف دري ملو (ع)) و «ب»و «أ» نم تبثملا

 ريبحتلا يف يوادرملا هبسنو «ةيعفاشلا ضعبل ۲٠( ص) ةرصبتلا يف يزاريشلا هبسن

 .ةلباتحلل (۲۷۷۷ )٦/
۲۹۰ 



 (عقن ام

 | يفن

00 

(۲) 
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 الإ ملع ال» :مهرقك هتدئاف يفنل ءيشلا يفن فرعلا يف رهتشا دق هنأل

 ىلإ برقأ هنأو :نیلمح ا معا هنأ ةحصلا يفن تاحجرم نمو :تلق
 ےہ مس

 .ةقباطملاب ةدابعلا تاذ يفن ىلع لاد هنإف «مازلإلاب هئافتنا ىلع لاد ظفللا نأو

 .ملعأ هّللاو ةحصلا اهنمو اهمزاول ءافتنا تاذلا يفن نم مزليو

 . "727 «ةينب الإ لمع ال» :هلثمو
07 

 يذلا دلبلاو ةقیقح اب ًاملع عفانلا ريغ ملعلا ناك نإو وهف ناطلسب الإ دلب ال :مهوقكو
 .ةدئافلا ءافتنال ةحصلا يفن ىلع انه مالكلا لمحيف ةقيقحلاب ادلب هيف ناطلس ال

 .(519/5؟) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 هنأ يميتلا ميهاربإ نب دمحم قيرط نم دمحأو ملسمو يراخبلا ظفلا اذه وحنب هج رخل

 :لوقي ربنملا ىلع ك باطخلا نب رمع تعمس لرقي يثيللا صاقو نب ةمقلع عمس

 وأ اهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك نمف ؛ىون ام ئرما لكل امنإو «تاينلاب لامعألا امنإ»

 .«هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف اهحكني ةأرما ىلإ
 ضيفلا لئاوأ يف اهانّيِب ةفلتخ ظافلأب دروو لاقو ءافخلا فشك يف ينولجعلا هدروأو

 .«ةينلاب الإ لمع ال» اهنمو «ةينلاب لمعلا» اهنم يراجلا

 مقر يحولا ءدب ناك فيك باب يحولا ءدب باتك 217 )١/ يراخبلا حيحص :رظنا

 لامعألا اغنإ» ب هلوق باب «ةرامإلا باتك ء(١١١٠ /۳) ملسم حیحص )١(« ثيدحلا

 )۱٦۸( ثيدحلا مقر ء(۳۰۳/۱) دما مامإلا دنسم ء((۱۹۰۷) ثیدح ا مقر «ةينلاب

 )۱٦٦/١(. ءاف ا فشك «طوؤنر ألا بيعش قيقحت

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ین مالكلا اذكو» )٦٦٦/٢( ةضورلا رصتخم حرش يف یئوطلا لاق

 .هتحص يفتنتف ةينلا نودب هاودجو هتدئاف يفن دارملا ذإ ءلمجمب سيل «ةينب الإ لمع ال»

 هربخو أدتبم لامعألا نأل :بابلا اذه نم «تاينلاب لامعألا امناز) :مالسلا هيلع هلوقو

 لامكلا وأ ؛ةحيحص لامعألا امثإ :ريدقتلا نوكيف ةحصلا وه له اوفلتخاف فوذحم

 .«ةحصلا رامضإ رهظألاو ؛ةلماك لامعألا امنإ :هريدقت نوكيف
۹۰ 
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 لصف

 دارملاو ''' «نايسنلاو اطخلا ىتمأ نع عفر» ,() اچ هلوقو

 . E) ينلا لوقو) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 نع عضو هللا نإ» :لاق لي ينلا نع سابع نبا نع هجام نبا ظفللا اذه وحنب هجرخأ

 نم ملس نإ حيحص هدانسإ :دئاوزلا يف .«هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يمأ

 سابع نبا ثیدح نم كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو ؛عطقنم هنأ رهاظلاو عاطقنالا

 هجرخأو ءہنئس يف يقهيبلا هجرخأو .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو
 قرط هلو :ينغملا قيلعتلا يف يدابآلا لاقو .سابع نبا ثيدح نم هننس يف ینطقرادلا

 ةركنم ثيداحأ هذه :لاقف اهنع يبأ تلاس للعلا يف متاح يبأ نبا لاقو سابع نبا نع

 نم هعمس امنإ ءاطع نم يعازوألا هعمسي م رخآ عضوم يف لاقو «ةعوضوم اهنأك

 يف دمحأ نب ہللادبع لاقو ؛هدانسإ تبثي الو ثيدحلا اذه حصي الو ءهمسي مل لجر

 ثيدح مكحلاو مولعلا عماج يف بجر نبا لاقو .ًادج هركنأف هنع يبأ تلاس للعلا

 يف مهب جتحم مهلك هتاورو رمألا رهاظ يف حيحص دانسإ اذهو لاق مث «نسح

 بقعتو .یرخا ًاقرط هل درواو دمحأ مامإلاو متاح يبأ نبا مالک ركذ مث نيحيحصلا

 ام ىرأ تسلو :ليلغلا ءاورإ يف لاقف «قباسلا متاح يبأ نبا فيعضت ينابلألا خيشلا

 ناك اذإ اميس ال ةقثلا ثيدح فیعضت زوجي ال هنإف - ہللا همحر - متاح وبأ هيلإ بهذ

 وهو «لصألا ىلع نحتف كلذلو «عامسلا مدع ىوعد درجمب يعازوألاك ًاليلج ًامامإ

 نبا نع ىرخأ ثالث قرط نم يور دقو اميس هعاطقنأ نيبتي ىتح ةقثلا ثيدح ةحص

 نسحلاو ءادردلا ماو ةركب يبآو رمع نباو نابوثو رذ يبأ ثيدح نم يورو ؛سابع

 .ًاضعب يوقي اهضعبف فعض نم اهعيجج ولخت ال تناك نإو يهو :السرم
 مكاحلل كردتسملا هركملا قالط باب ؛قالطلا باتك )504/1١(. هجام نبا ننس :رظنا

 ینغلا قيلعتلا هليذبو ینطقرادلا ننس ء(٣٥۳ /۷) يقهيبلل ىربكلا ننسلا ء۱۹۲)

 ليلغلا ءاورإ ء(٢۳۲ ص) مکح او مولعلا عماج )1۷١/٤(. ینطقرادلا ىلع

(1/ 1-۳( 

۳41 



 ۔'''فلخ لا مزلی الثل هتاذ عفر ال '!ںیکج عفر :[هب]

 1 يفن عف :ليق ؛ءاضقلا موزلو نامضلا ىفن ال  [هب] “ةذخاؤملا عفر دارملا :ليقو

 تمرح ) لعجي مل امك ؛مکح لك يف ًاماع لعجیف ؛مومع ةغيصب سيل هنأل
 فاضي لعف رامضإ نم دبال لب :مكح لك يف ًاماع [٣::دئالا] 4 ةَئيَمْلآ مكي

 .هيلإ يفنلا

 ام ىلع لزنپ مث هيلإ عفرلا فاضي مكح رامضإ نم دبال انه اهف

 .عرشلا / لبق لامعتسالا فرع هيضتقب

000 

(۲) 

 .«هب ذخاؤملا اطح ا كنع تعفر» :نم مهفُي ناك دقو

 .لصألا ين دری ملو «ع» و «بد)و ءأ) نم تبثلا

 ةقيقح عفر ىلع هلمح نأل ؛هاركإلاو نایسنلاو اطح ا مكح عفر ثیدح ا ىنعم نأ :ینعی

 ًاريثك سانلا نم ناعقي نایسنلاو اطح لا نأل ؛ربح ا بذك مزلتسي نايسنلاو اطخلا
 .همكح عفر ىلع هلمح نيعتف لاحم موصعملا ربخ يف بذكلاو

 .(558/1) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .روهمجلل ريرحتلا حرش ریبحتلا يف يوادرم او حلفم نبا هبسنو هيف لامجإ ال هنأ يأ
 رصتخم حرش )٥۷۸/۲(« رظانلا ةضور ء(٢/٦۲۳) باطخلا يبأل ديهمتلا :رظنا

 حرش ريبحتلا ء(٣/٦۱۰۰) حلفم نبال هقفلا لوصأ «(11۸/۲) يفوطلل ةضورلا

 .(59ا/١/7) لوصح ا )٤۲٤/۳(« ريخلا بكوكلا حرش ء(٦/۲۷۹۹) ريرحتلا

 ۔(۳۸/۴) تومحرلا حتاوف ء(۱/٥٥۲) يخرسلا لوصأ ٠١(. /۳) يدمآلل ماكحإلا

 يرصبلا نيسحلا وبأ هراتخاو يناثلا لوقلا وه اذهو لمجم ثيدحلا نوكيف مثإلا يأ
 .يرصبلا ہللادبع وبأو

 ٠١(. /7) يدمآلل ماكحإلا ء(٣۳۳ /۱) دمتعملا :رظنا

 .لصألا يف دری لو ((ع))و ((ب))و «أ» نم تبالا

TY 

 ٦ب



 هذه نكي مل مثإلا يفن دارأول هنأل حصي ال اذهو :باطخ لا وبا لاق]

 ©" [ ”ةعيرش لک یف فلكي ال يسانلا نإف ةيزم هيف ةمألا

 )١( ديهمتلا :رظنا )۲۳٢ /۲(۔

 .لصألا يق دری ملو «عا>)و «ب))و «أ» نم تالا (0)

۳۹۸ 



 لصف

 لمجملا ةلباقم لب نیبملاو نایبلا 4

 وأ ملع ىلإ هيف رظنلا حيحصب لصوتی ام :وهو ليلدلا وه :ليقف
)0 

 . نظ

 ."حوضولا ىلإ لاكشإلا نم ءيشلا جارخإ وه :ليقو

 ىلع ةلالدلا يف هسفنب لقتسي ال ام دارملا ىلع لد ام وه :ليقو

)۳ 
 ۔ دارملا

 )١( ديهمتلا يف باطخلا وبأ اذهب هفرع دقو ليلدلا فیرعت وه اذه )٦٦ /۱(۔

 .ينريصلا ركب يبأو زیزعلادبع ركب يبأل باطخلا وبأو ىلعي وبأ يضاقلا هبسن )٢(
 هرهظأ مث ًالكشم ناك ام الإ هيف لخدي ال هنأل رصاق دح اذه :باطخلا وبأ لاقو

 .الكشم ناك ام اذهف لالح اذه لوقلا نم ءادتبا هنيب ام امأو كلذ دعب عرشلا

 )٦۹/۱-٦٦(. ديهمتلا ء(١۱۰ )١/ ةدعلا :رظنا

 .ءاهقفلا روهمجل يدرواملا هبسن فيرعتلا اذه (۳)

 نع يدرواملا نسحلا وبأ يضاقلا ىكحو» )٢٦۷/٢(: ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا لاق

 .هب الإ دارملا هنم مهفي ال يذلا مالكلاب دارملا راهظإ «نايبلا نأ ءاهقفلا ررهمج

 .فشكلاو روهظلا وه ةغللا يف نايبلا نأل ؛دودحلا عيمج نم نسحأ دحلا اذهو
۲۹ 



(١) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(0 

  [لمجماب] ناصتخب نادحلا ناذه :ليقو

 .ًالمجم نكي مل نإو نسح نایب اذهو «هتيي» :ءيش ىلع لد نمل لاقي دقو

 .''' [بطاخملل] ملعلا لوصح طرتشي الو

 .'' لعفلاو ۃراشالاو لك ةءاتكلاو گمالکلاب :"نایلا لصحيو

 ۔“ہلعفب جحلاو ةالصلا نييبتك

 .(لمجملا) :((ع))و ((بالو «أ»و لصألا يفو ء(۵۸۱/۲٦) رظانلا ةضور نم تبثملا

 .«ع)و ((با)و «أ» يف درت مو ء(بطاخل) لصألا يفو (081 /5) رظانلا ةضور نم تبثملا

 .(لصحي نايبلا مث) :(ع))و ((بالو ٤ر يف

 نأ لامتحال لمجم اذهف [۰٣:رثدلا] 4 َرَشَع ةعشت اََلَع ] :ىلاعت هلوق هلاثمو ءلوقلا وهو

 زع هلوقب مھنّیب مث تاقولخملا نم مهريغ وأ نيطايش وأ .نويمدآ وأ ةكئالم ءالؤه

 .[۴):رئدلا) € كبت اإ راَئلأ بعصا اتلعَج اَمَو * :لجو

 )٦۷۹/۲(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 «(449/1) هتنس يف دواد وبأ هجرخأ .تاقدصلا يف هلاّمع ىلإ #2 ىبلا ةباتك :هلاثم
 باب :ةاكزلا باتک ء(٥/۱۸) هنتس يف یئاسنلاو :ةمئاسلا ةاكز يف باب :ةاكزلا باتك
 ١ .لبولا ةاكز

 - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف درو ام هلاثم

 رم ينعي ءاذكهو اذكه رهشلا بسجن الو بتكن ال ةّبمأ ةمأ انإ») :لاق هنأ كي ينلا نع

 .«نيثالث ةرمو نيرشعو ةعست

 الو بتكن ال # ينلا لوق باب «موصلا باتك ء(۳۳ /۲) يراخبلا حيحص :رظنا
 .[۱۹۱۳] ثيدحلا مقر .بسحن

 .(لعقلابو ةراشإلاو ةباتكلابو) :«عادو «ب»»و «أ:» يف

 تاضررفملا تاولصلا يف تاعكرلا دادعأل هلعف وحن چٹ ينلا لعفب نايبلا نوكي يأ

 يف هلعف وحنو .[4۳:ةرقبلا] 4 َةْوَلّصلآ أوُمیِقَأَو ) :ىلاعت هلوقل نايبلا هب عقو اهفواصوأر

 .[۹۷۰:نارمع لآ] 4 ِتیبلآ جج سائل ىلع هلو # :ىلاعت هلوقل نايب كسانملا

 .(۱۱۸/۱) ةدعلا :رظنا



 ىلع رقي ال  ہنإف ؛هنع توكسلاب '''[لعفلا زاوج] '''نیبی دقو

 طا ا

 رابخاب '''باتکلا يآ نييبتك هنم فعضاب ءىشلا نييبت زوجيو

 “داحآلا

 .(نيب) «ع» يف )١(

00 

(۳) 

)4( 

 (ہ)

 .لصألا يف دری ملو ((ع) و (با)و «أ» نم تبا

 نم هجو ىلع هلعفي لعاف نم هدهاش لعف ىلع ۶# يبلا رارقإب نايبلا نوكي :يأ
 هجولا ىلع ءيشلا كلذ لعف زاوج يف نايب كلذ نوكيف ءهيلع ريكنلا كرتف هوجولا

 تناك دقف كلذ یرجم ىرج امو ءضورقلاو تابراضملا دوقع :وحن ءهيلع هرقأ يذلا

 مو ؛مهنيب اميف اهتضافتساو مهنم كلذ عوقوب هملع عم هترضحبو 8 ينلا نمز يف

 .هرارقإ نم كلذ ةحابإ ىلع لدف اهلعاف ىلع اهركني
 .(۱۲۷ /۱) ةدعلا :رظنا
 .(ةباتکلا نييبتك) :«ب» يف

 :ةلاسملا هذه يف لاوقا ةثالث ءاملعلل
 هنم ىندأ نوكي نأ زوجیف ةوقلا يف نيبلاك نوكي نأ بجي ال نايبلا نأ :لوألا لوقلا

 .روهمجلل يدنهاو يشكرزلا هبسنو .مولعملا نايب ي نونظملا لبقيف

 .يخركلا بهذم وهو نيبملاو نايبلا نيب ةاواسملا طرتشي :يناثلا لوقلا

 ةاواسملا امإ :لاقي نأ كلذ يف راتخملاو لاقف يدمآلا هراتخاو ليصفتلاب :ثلاثلا لوقلا

 ام ىندأ هيلامتحا دحأ نييعت يف ىفك المج نيبملا ناك نإ :لاقي نأ بجاولاف ةوقلا يف

 هتلالد يف دیقلاو صصخملا نوكي نأو دبالف ًاقلطم وأ ًاماع ناك نإو «حيجرتلا دیفی

 الإو دييقتلا ةروص ىلع قلطملا ةلالدو :صیصختلا ةروص ىلع ماعلا ةلالد نم ىوقأ

 وهو حوجرملاب حجارلا ءاغلإ هنم مزل ًاحوجرم ناك ولو .فقولا مزل ًايواسم ناك ولف

 .عنتم
 نيدلا يفصل لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(۳۱/۳) يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 ٦۹۰(. /۳) طیح ا رحبلا ء(۱۸۹۰-۱۸۸۹ )٥/ يدنهلا
۱ 



)//۵۲(۰ 

 لصف

 ۔'''ةجاح ا تقو نع نايبلا ربخات زوجي ال '''[ہنأ يف فالح ال]و

 :"”ةجاحلا تقو ىلإ باطخلا تقو نع هريخأت يف فلتخاو

 ,ةيعفاشلا رثكأ "لاق هبو زوجي :/ ''”ىضاقلاو ''””دماح نبا لاقف

 .“ةیفنح ا ضعبو

(۸) 

 .لصألا يف دري ملو «عا>و «ب»»و «أ» نم تبث

 .نايبلا نم دب نكي ملف ءادألا رذعت ًانیبم نكي مل اذإف ہءادألا تقو ةجاحلا تقو نأل

 ۔(۷۲ ١ /۳) ةدعلا :رظن

 تقو ىلإ باطخ ا تقو نع نايبلا ريخأت زوجي ال هنأ يف فالخ الو) :«ب» يف

 .(ةجاحل

 ,«ه88 /؟) رظانلا ةضور ء(۲۹۰/۲) ديهمتلا ء(۳/٢۷۲) ةدعلا :يف هل هتبسن رظنا

 .(۲۸۲۰ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۷۸ ص) ةدوسمل

 ۔(٢۷۲ /۳) ةدعلا :رظن

 .(لوق وهو) :«ع»و «أ» يفو (لوق اذهو) :(بد يف

 هبسنو ؛يزارلا نيدلا رخفو يلازغلاو يناعمسلاو يزاريشلا ةيعفاشلا نم هب لاق

 .ةيعفاشلا نم ناريخ نباو ةريره يبأ نباو يرخطصالاو جيرس نبال يناعمسلا

 لوصح ا .(16 /۳) ىفصتسملا ء(٢/١٥۱) ةلدألا عطاوق ء(۲۰۷ ص) ةرصبتلا :رظنا

 .(۳۲ /۳) يدمآلل ماكحإلا ء((۲۸۰ /۳/۱)
 .(4۹/۲) حتاوف ء(۱/١۱۷) ريرحتلا ريسيت ء(٣٤٤۳ /۱) رارسألا فشك :رظنا

 تل



 زرجي هل :''یمیمتلا نسح ا وبأو گا علادبع ركب وبأ لاقو

 .“ [كلذز

 . "”ةلزتعملاو ٴ'رھاظلا لهأ لوق وهو

 .همدعك هدوجو هيف ةدئاف ال امو «هتدئافل داری باطخلا نأل

 .هظفل الإ

(١) 

00 

000 

 ىف :ديري : «ةاش لبإلا نم سج يف» :لاق ول هنأ فالخ ال ہنالو

07 

 رظانلا ةضور ء(۲۹۱/۲) ديهمتلا ؛(778 /”) ةدعلا :يف هل لوقلا اذه ةبسن رظنا

 .(۲۸۲۱ /5) ريرحتلا حرش ريبحتلا (08/7)

 نم ركب وبأ هتينك ؛لالخلا مالغب فورعملا دادزي نب دمحأ نب رفعج نب زيزعلادبع وه
 ًافوصوم ةنايدلاب ًاروهشم ةیاورلا عستم مهفلا لهأ نم ناكو «ةلبانحلا ءاھقف رابك
 .هاث 577 ةنس يفوت «هقفلا يف «هيبنتلا»و «يفاشلا»و «نآرقلا ريسفت» هل قئامألاب

 )٦۸/٢(. دمحألا جهنملا ء(١/٦۱۲) دشرألا دصقملا ء(۱۱۹ /۲) ةلبانح ا تاقبط :رظنا

 «(0۸1/۲) رظانلا ةضور ء((۲۹۱/۲) ديهمتلا ء(۳/٢۷۲) ةدعلا :يف هل هتبسن :رظنا

 .(٦/۲۸۲۱),ریرحتلا حرش ريبحتلا (۱۷۹ ص) ةدوسملا

 .لصألا يف دری ملو «ع» و «ب»و «أ» نم تبنملا

 ۷۲١ /۳) ةدعلا ؛نامثع دومحم .د قيقحت ء(۱۲۳ /۱) مزح نبال ماكحإلا :رظنا

 .(۲۹۱ /۲) ديهمتلا

 .هنباو يئابجلا ىلع يبأو رابجلادبع یضاقلل يدمآلاو يرصبلا نيسحلا وبأ هبسن

 ٠ 405/9 يدمآلل ماكحإلا ۳٤۲ /۱) دمتعملا :رظنا
 متخ هيلعو كلام نب سنأل قيدصلا ركب وبا هبتك يذلا ليوطلا باتكلا نم ءزج اذه
 .«ةاش دوذ سخ لك يف»» :هيفو افدصم هثعب نيح 5 هللا لوسر

 ثيدحلا مقر ةمئاسلا ةاكز يف باب ؛ۃاکزلا باتك ء(۸۹/۱٦) هننس يف دواد وبأ هجرخأ

 نم ةعومجمو طوؤنرألا بيعش قيقحت (۲۳۲/۱) دنسملا يف دمحأ مامإلاو ء۷)

 .منغلا ةاكز باب «ةاكزلا باتك ء(۲۷ )٥/ هننس يف يئاسنلاو «نيققحملا
te 



 .دارم ا فالخل ماهيإو ءلاح ا يف ليهجت هنأل ؛زج مل :رقبلا نم سمخ

 نايب ريخأت زوجي الو ؛لمج ا نايب ''' [ربخات] زوجي :''لیقو
 دارم ريغ ةروص يف مكحلا توبث مهوي هنأل ؛'''مومعلا يف ””صيصختلا

 .لمج ا فالخب

 ( رايب اتیلَع نِ َّمُث © ددَئاَدرُق عبئاق '''ہئَأَرَق اًذِإَف > :ىلاعت هلوق انلو

 .'“یخارتلل مثو :[1:دوه] © ْتَلِضُف مّن رياء ٌتَمكَحُأ ثك ) ء[۱۸-۱۹:ةمایقلا]
 ” ا
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 .لاؤسلا دعب الإ نيبي لو [57:ةرقبلا] 4 َةرقَب أودت نأ مكرمأي هلآ نإ  :لاقو

 .نيب مث .[4":ةرقبلا] © ةوكرلا ْأوُتاَمَو َةوَلَصلأ أوُميِقأَو 7 :لاقو

 0 ."”كلذ ريغ ىلإ

 .(نورخآ لاقو) :(ع)و «ب»»و «أ» يف )١(

 .لصألا يف دري ملو (عغ))و (با) و «أ» نم تبالا (۲)

 .(ةنيبم ةلصتم ةنيرقب الإ صيصختلا نايب ريخأت زوجي الو) :عا>و ((بالو آر يف (۳)

 يبأل يشكرزلا هبسنو «يخركلل باطخ ا وبأو يرصبلا نیسح ا وبأ هبسن لوقلا اذه )٤(

 .يذورملا دماح

 طیح ا رحبلا ء(۱۷۹ ص) ةدوسملا ء((۲۹۱/۲) ديهمتلا )57/١"(.: دمتعملا :رظنا

 .(؛ وة /۳)

 .لصألا يف دري مل (هانأرق اذإف) ىلاعت هلوق )٥(

 ىلع ٌلدف ةلهلاو يخارتلل يهو مث ةظفلب ىتأ ء(۲۹۲/۲) ديهمتلا يف باطخلا وبا لاق )٦(

 .باطخلا نع نايبلا يخارت زاوج

 رصتخم حرش :(۲۹۲/۲-۲۹۷) ديهمتلا :يف ةلدألا نم اهريغو ةلدألا هذه رظنا (۷)

 ٣۹۰-٦۹۲(. /۲) يقوطلل ةضورلا
٤ 



 ب۷ '''نایب وهو ء/ بجي لب «خسنلا ریخات زوجي هنألو

 ةدئاف هيف نإف :حیحص ريغ :(لمجم باطخلا 5 ةدئاف ال» :مهوقو

 '''لاثتمالا ىلع مزعلا

 ام ؛حيحص ريغ :اهمهفي ال نمل ةيسرافلاب باطخ لا نيبو هنيب ةيوستلاو
 ۔'''انرکذ

 يف ًاصن ماعلا ناك ول نأ مزلي امنإف .دارملا فالخل ًاماهيإ هنوك امأو

 مالك نم هب صوصخلا ةدارإو ‹ءرهاظ ره لب «كلذك الو «قارغتسالا

 .برعلا

 .'”هلهجل كلذف ًاعطق مومعلا دقتعا نمف

 .لوألا لوقلل يلقع ليلد اذه )١(

 .يناثلا لوقلل لوألا ليلدلا نع باوج اذه )٢(

 .يناثلا لوقلل يناثلا ليلدلا نع باوج اذه (۳)

 .يناثلا لوقلل ثلاثلا ليلدلا نع باوج اذه )٤(
feo 





 رصمؤألا

 ۔'''ءالعتسالا هجو ىلع لوقلاب لعفلا ءاعدتسا :رمألا

 ۔'''ەب رومأملا لعفب رومأملا ةعاط يضتقملا لوقلا وه :ليقو

 يغبني دحلاو ءرمألا ةفرعم ىلع رومأملا,ةفرعم "”فقوتت ذإ ؛دساف وهو

 .رودلا ىلإ يضفيف ہدودح ا فرعي نأ

 نع تّرعت اذإ ًارمأ هنوك ىلع اهدرجمب لدت ''' [ةئيبم] ةغيص رمأللو

 لوق انهو «بئاغلل «لعفيل»و ءرضاحلل «لعفا» :يهو نئارقلا

 )٦(

 : روهمج سا

 رظانلا ةضور يف ةمادق نباو ء((۱/٢۱۲) ديهمتلا يف باطخلا وبأ فيرعتلا اذه راتخا )١(

 )۳٤۹/۲(. ةضورلا رصتخم حرش يف ینوطلاو »)044/۲

 .ينالقابلل يزارلا هبسنو يلازغلاو ينيوجلا فيرعت اذه (0)

 (۱۱۹/۳) ىفصتسملا .(350/1) ناهربلا ؛((١/٢٢۲) یبیوجلل صيخلتلا :رظنا

 ۔(۱۹/۲/۱) لوصحملا

 .(فقوتي) :«عا)و (بالو «آد يف (۳)

 .(ةينبم) :لصألا يفر (540 /۲) رظانلا ةضور نم تبث ا ()

 .(اذه) :«عردو «بد»و «أ» يف )٥(

 كلذ ركذ امك ملعلا لهأ ةعامجو يعازوألاو ةعبرألا ةمئألا نع لبحلا يضاق نبا هلقن

 .(۲۱۷۷ /8) ريرحتلا حرش ريبحتلا يف يوادرملا
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 ىلع ءانب ؛رمألل ةغيص ال هنأ [ةعدتبملا نم] '''ةقرف تمعزو

 ."”سفنلا يف مئاق ىنعم مالکلا نأ :مهلايخ

 .«فرعلا»و / «ناسللا لهأ»و «ةّئسلا»و «باتكلا» اوفلاخف

 ٍلاَيَل تلت ےساّلا مكت الأ كيا ) :ايركزل ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 « اًبِخَعَو ٌةزركب اوُخِبَس نأ َمِييَلِإ وأف باَرَخِمْلا نم َِوَق َْلَع جر © اّيوَس
 .ًامالك مهيلإ هتراشإ مسي ملف [١١-١1:ميرم]

 .هعابتأو يرعشألا نع لوقنملا وهو (١)

 ماكحإلا )۲٤/٢٥/١( لوصح ا )١/ 4١(. ةلدألا عطاوق ء(۲۱۲/۱) ناهربلا :رظنا

 .(۲۱۸۱ )٥/ ريرحتلا حرش ںیبحتلا ء((۱۳۱/۲) يدمآلل

 .لصألا يف دري مو «ع» و «ب»و «أ» نم تبثملا (۲)

 نیب عازن مالكلا ىمسم یف نكي ملو» ء(۷/٣۱۳) یواتفلا يف مالسإلا خيش لاق (۳)

 لب «ةعدبلا لهأ نم الو ةنسلا لهآ نم ال مهيعباتو ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا

 نب ديعس نب ہللادبع وه طقف ىنعملا مالكلا ىمسم لعج هنأ مالسإلا يف فرع نم لوأ

 ةّنسلا ءاملع هيلع ركنأ دقو - لبنح نب دمحأ ةنحم هنمز يف - رخأتم وهو بالك

 .«ةعدبلا ءاملعو

 هنأ :اھٹلا مالكلا ةلاسم يف لاوقأ ةعست ةيواحطلا ةديقعلا حرش يف زعلا يبأ نبا ركذو

 ةيبرعلاب هنع ربع نإ «رابختسالاو ربخلاو يهنلاو رمألا وه ہللا تاذب مئاق دحاو ىنعم

 هقفاو نمو بالك نبا لوق اذهو «ةاروت ناك ةيربعلاب هنع رّبُع نإو ًانآرق ناك

 .هريغو يرعشألاك
 ىتمو «ءاش اذإ ًاملكتم لزی مل یلاعت ہللا نأ وهو مالکلا يف ةّنسلا لهآ بهذم ركذ مث

 نكي مل نإو ءميدق مالكلا عون نأو .عمسي توصب ملكتي وهو ءاش فيكو ءاش
 ىلع درلا يف لّصف مث .ةّئسلاو ثيدحلا ةمثأ نع روثأما وه اذهو ًايدق نيعملا توصلا

 .يسفنلا مالكلاب لوقي نم
 ۱۷۲-۱۷٥ ۱۹۸-٤۰٠٥(. /۱) ةیواحطلا ةديقعلا حرش :رظنا

۸ 



 7 f ےہ E 7ھ دے ھے _)١( 2ک 8 5 «* رکا

 ميڪ نلف اموص سمرلل ثَرذَك یل لوقف ) :میرم ىلاعت هلوق كلذكو

 .[؟1:ميرم] ( اًيسنِإ ميلا

 مل ام اهسفنأ هب تثدح امع ىمأل افع هللا نإ» : 4 هلوقف :ةّئسلا امأو

 "هب لمعت وأ ملكتت

 «لعف»و «مسا» :مالكلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف :ناسللا لهأ امأو

 ۔''' «فرح»»و

 مو هسفن ثّدحف «ملكتي ال نأ فلح نم نأ :ىلع ءاهقفلا قفتاو

 .ثنح :قطن ولو :ثنحب مل :هناسلب قطني

 .سرخأ وأ ًاتكاس :هادع نمو املکتم :قطانلا نومسي فرعلا لهأو

 .ًارمأ ةغيصلا هذه ةيمست ىلع ناسللا لهأ قفتاو

 :نيب ةكرتشم ةغيصلا هذه :ليق نإف

 .لصألا يف درت مل (يلوقف) ىلاعت هلوق )١(

 امع يتمأ نع زواجت هللا نإ» :لاق چت ينلا نع ةريره يبا نع ملسمو يراخبلا جرخأ )۲(

 .«ملكتت وأ لمعت م ام اهسْفنأ هب تثّدح

 تثدح امع يمأل زواجت هللا نإ» :لاق كي ينلا نع ةريره يبأ نع دمحأ مامإلا هجرخأو

 .«هب لمعت وأ هب ملكتت مل ام اهسفنأ هب

 هركم وهو هتأرمال لاق اذإ باب «قالطلا باتك )٥٤٤/۳( يراخبلا حيحص :رظنا

 .سفنلا ثیدح نع هللا زواجت باب «ناميإلا باتك (۱۱۷/۱) ملسم حيحص «ىتخا هذه

 قيقحت )41١8(« ثيدحلا مقر ء(١٥١/٥٥) دمحأ مامإلا دنسم ء(۱۲۷) ثيدحلا مقر

 .نیققح ا نم ةعومجمو طوؤنرألا بيعش

 )١١/١(. كلاسملا حضوأ رظنا (۳)



 ب۸

 .[؛*:ةرقبلا] © َةٰولَصلَا اوُميقَو ) : ہک باجیالا

 .[٣۴:رونلا] € مهوُبِتاَكَف ٹ :هلوقك بدنلاو

 . ؟؟:ةدئامل]  اوُداَطصَاَف ) :هلوقك ةحابإلاو

 .[:«:رجحلا] ( َنيِماَءِمَلَسب اَمولُحْذَا ) :هلوقك ماركإل

 ."ةيآلا ... 4 َقُذ ) :هلوقك ةناهإلاو

 .[؛٠:تلصف] © ْمُتَنِش اَم أوُلَمعأ 7 :هلوقك ديدهتل

 . [50:ءارسإلا] € ٌةَراَجِح أوُنوُک ظ : / هلوقك زيجعتلاو

 .[55:ةرقبلا] © َةَدَرق أوُتوُك ڈ :هلوقك ريخستلاو
 .[١1":روطلا] © أوُربَصَت 5 وأ اوربَصآَف ) :هلوقك ةيوستلاو

 .«يل رفغا مهللا» : ک ءاعدلاو

 .[م:ميرم] (ٌرِصَبَأَو م ْعمَمَأ  ک ربخلاو

 :رعاشلا لوقك يمتلاو

 e “ حنا الا ليوطلا لیللا اهيأ الأ

۰ 
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 ةنيرقلا عم ًازاجب هريغ 5 لمعتستو ءرمألا ةغيص هذه نأ :باوجلاف

 .مهفلا :وهو عضولا ةدئافب هلالخإل ؛لصألا فالخ ىلع كارتشالاو

0 

"٢) 

 .[:٤:ناخدلا) ( ٌمِرَكلأ ُريِزَعْلا تنا کَنِإ قد ١ :ىلاعت لاق

 :هزجعو سيقلا ئرما ةقلعم نم تيب ردص اذه

 ِلٹماب كنم حابصإلا امو حبصي دس سس
 حرش «(۳۲۷ ء٣٦۳۲ )٢/ بدألا ةنازخ .(56١؟ص) سیقلا ئرما ناويد :رظنا
 .يطيقنشلا دمحأل ء(٣۳ ص) رشعلا تاقلعملا

 ج۳



(1) 

(¥) 

(۳) 

 لصف

 ”ديرثكألا لوق يف رمآلا ةدارإ :ًارمأ  «لعفا» نوک يف '”طرتشي ال

 .(طرتشي الو) :«عا)و («ب»و «أ» يف

 .(رمألا) :(ع))و ((بالو «أ» يف

 الو ءيشلاب هللا رمأي نأ زوجي له يهو ةرعاشألاو ةلزتعملا نيب ةيمالك ةلأسم هذه

 لاوقألا لصاحو ؟ًالوا ةدارإلا هللا رمأل طرتشي له وأ ؟ديري امب الإ رمای ال وأ ؟هديري

 :ةن الث

 نأ زوجي هللا نأ يأ ةدارإلا ريغ رمألاف ءةدارإلا رمألا يف طرتشي ال هنأ :لرألا لوقلا

 هل دري مل ہللا نأل دجسي ملو مدآل دوجسلاب سيلبإ هناحبس ہللا رمأك ديري ال امب رمأي
 ٠ .مهعبت نمو ةرعاشألا لوق اذهو كلذ
 رمألا ةلالد يف هب رومأملا ةدارإ نم دبالو «ةدارإلا رمألا يف طرتشي هنأ :يناثلا لوقلا

 .ةلزتعملا نم نييرصبلا رثكأ لوق وهو هيلع
 هللا نإ :اولاقو ؛رفکلا دارأ رفاكلاو مهلك سانلا نم ناميإلا دارأ هللا نإ :ةلزتعملا تلاقو

 نم مزليو ؛نایصعلاو قوسفلاو رفكلا هركيو حلاصلا لمعلاو ناميإلا بحي هناحبس

 رمأ فالخ عقاو هنأل هتدارإ نودب ًاعقاو يصاعمو رفك نم ماعلا يف ام نأ ةلزتعملا لوق

 .ہاضرو هتبحم فالخو

 ًاضيأو هاضرو هتبحم يه ہللا ةدارإ لعجت نيتفئاطلا الك نأ نيلوقلا يف اطخلا اشنمو

 .ليصفتلا مدعو ةدارإلا ظفل يف لامجإلا

 :ناعون هللا باتك يف ةدارإلا ةّنسلا لهأ نم نوققح ا لاق :ثلاثلا لوقلا

1۲ 



 .ةدارإلاب ًارمأ نوكي امنإ :ةلزتعملا تلاقو

 ۔'''ءالعتسالا هجو ىلع لوقلاب لعفلا ةدارإ هنأب مهضعب ہدحو

 .ةدارإلاب الإ لصفني الف ةددرتم ةغيصلا نأل

 اذهو ثداوحلا عيمجل ةلماشلا ةئيشملا يهو ةيقلخ ةينوك ةيردق ةدارإ :لوألا عونلا =

 لمَ لحب نأ ذرب نمو لس ءَرَدَص حري تده نأ هلا درب نَمَف ) :لاعت هلوقك
 . [1؟ه:ماعنألا] ( ٍءاَمَسلَأ ىف دعي امنا اجرح اًّيَض ّهَرَدَص

 لَو رشیلا مكب لَا ديرب > ىلاعت هلوقك ةيرمألا ةيعرشلا ةينيدلا ةدارإلا :يناثلا عونلا

 نمل سانلا لوق لثم يف ةروكذملا يه ةدارإلا هذهو «[145:ةرقبلا] 4 َرْسَعْلا مكب ديري

 .هب رمأي الو هاضري الو هبحي ال يأ هللا هديري ال ام لعفي اذه حئابقلا لعفي

 ًاردق يصاعملا ديري ناک نإو هللا نإ نولوقیف ةّئسلا لهآ امأ :يفنحلا زعلا يبأ نبا لوقي

 اهنع ىهنيو اههركيو اهطخسيو اهضغبي لب اهب رمأي الو اهاضري الو اهبحي ال وهف

 .نكي مل اشي مل امو ناك هللا ءاش ام :نولوقیف ةبطاق فلسلا لوق اذهو

 :هقفلا لوصأ ةركذم يف - هللا همحر - يطيقنشلا لاقو

 ةينوك ةدارإو ةيعرش ةدارإ ناعون ةدارإلا نأ ثحبملا اذه يف قيقحتلا نأ ملعا»

 .«ةيردق

 ةينوكلا ةدارإلا نيبو هنيب مزالت الو ةينيدلا ةيعرشلا ةدارإلا همزالت امنإ يعرشلا رمألاو

 ًانوک هنم هدري ملو ًاثيدو ًاعرش هنم هدارأو ناميإلاب - ًالثم - لهج ابآ رمأ هللاف ةيردقلا

 . [1؟:ةدجسلا] ( اهله سقت لك اتت اتش ولو ) عقول ًانوک هدارأ ول ذإ ءأردقو

 مالسإلا خيشل یواتفلا عومجم )8/١-8١(: ةيواحطلا ةديقعلا حرش :رظنا

 يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذم ء(٤۱۷-٣/١٥۱) ةئسلا جاهنم ء(۱۳۱/۸)

 ۱۱۸-۱۲٥( ص) نيدلا لوصأو هقفلا لوصأ نیب ةكرتشملا لئاسملا ۳٤١-۳٤١(« ص)

 .(۱۳۸/۲) يدمآلل ماكحإلا ء(۲۹۔-٢/٢۲ /۱) لوصح ا

 )١( دمتعملا :رظنا )٢٠٥۰۸۱۸(:

 )١١٤/١(. ديهمتلا :رظنا (۲)

1۲ 



 دری ملو .هدلو حبذب - مالسلا هيلع - ميهاربإ رمأ ىلاعت ہللا نأ :انلو

 . ديري امل لاعف هنإف عقول هدارأ ول ذإ ؛هنم هدري ملو دوجسلاب سيلبإ رمأو

 .كلذ نوطرتشي ال مهو «ناسللا لهأ نع ركذ ام رمألا نألو

 هرمأ لثتمي ال يذلا هدبع رمأي نأب ةدارإلا نع ًازیمتم رمألا دجن انألو

 .رمأ هنأ ملع دقو «هتبوقع يف هرذع دهميل ؛هديري ال رماہ

 .ةغيصلا يف كارتشالا نع انبجأ دقو
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 ًانوك هعوقو ديري ال هنأ ملعي وهو ءيشب هرمأ يف ةمكحلا ام ليق نإف :يطيقنشلا لوقي (١)

 ؟ًاردقو

 ہللا حرص دقو عيطملا ريغ نم عيطملا زييمتو قلخلا ءالتبا كلذ يف ةمكحلا نأ :باوجلاف

 لعفلاب هحبذ عوقو دري مل هنأ عم هدلو حبذب ميهاربإ رمأ ىلاعت هنإف ءةمكحلا هذهب ىلاعت

 و اذنه نإ ) :لاق ثيح ميهاربإ ءالتبا كلذ يف ةمكحلا ناب حرص دقو ًاردقو ًانوك

 ةدارإب الإ ًارمأ نوكي ال نأ ةلزتعملا لوق نالطب رهظف [٠١٠:تافاصلا] ( ُنييُمْلآ لب

 .هعوقو
 ۳٤٣٣(. ص) يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذم :رظنا
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 ةئأسم

 / لوق يف بوجولل "'ضئقم نئارقلا نع ادرج رمألا دورو 1/0۹

 .”نيملكتملا ضعبرو ”٣ ءاھقفلا

 هله بجيف «تاجردلا ىندأ اهنأل ؛ةحابإلا 5 00 . ۱ لاقو

 .نيقبلا ىلع

 .(ًادرجتم رمألا درو اذإ) :((ع))و ((بالو ف۵ يف (۱)

 .(ىضتقا) :«ع» و «أ) ينو ء(يضتقی) :«ب» يف )٢(

 «يعفاشلا مامإلل ينيوحلا هبسنو .دمحأ مامإلا مالك رهاظ هنأ ةدعلا يف ىلعي وبا ركذ (۳)

 بهذم اذه :عمللا حرش يف يزاريشلا لاتو «كلام بهذم وه :يواشوشلا لاقو

 ءاملعلا روهمجو هباحصأو دمحأ مامإلا بهذم هنأ ريبحتلا يف يوادرملا ركذو .ءاهقفلا

 .مهريغو ةعبرألا بهاذملا بابرأ نم

 رصتخ حرش «(655 5 /۲) رظانلا ةضور ء(١/٤٢۱) ديهمتلا ؛(7575 )١/ ةدعلا :رظنا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٢٦/٦٦٦) حلفم نبال هقفلا لوصأ ۳٦٣( /۲) ةضورلا

 ةلدألا عطاوق ء(١/٦۲۰) عمللا حرش ؛(۳۹/۳) رینلا بكوكلا حرش ء(٢۲۲۰ /ہ)

 ۳٦٣( /۲) طیح ا رحبلا ء(۱/٦۲۱) ناهربلا ء(۱/٢٦۲) ىنيوجلل صیخلتلا ء4۹۲/۱)

 حاتفم ء(۱۲۷ ص) ینارقلل لوصفلا حبقنت حرش (۱۹۰ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ
 )٥٥٤/٤( باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(۳۷۵ ص) يناسملتلل لوصولا

 فشك )١5/1١((2 يسخرسلا لوصأ ء(۸۷/۲) صاصجلل لوصألا يف لوصفلا

 ۔(۳۷۱/۳) مزح نبال ماكحإلا ء((۱۰۷ /۱) رارسألا

 .نيملكتملا نم ةعامجل يدمآلا هبسن ()

 ١١٤(. /۲) ماكحإلا :رظنا

 .ةلزتعملا ضعبل صيخلتلا يف ینبوح ا هبسن )٥(

 ۔(۴٦۲ /۱) صيخلتلا :رظنا
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 هيف كرتشي ام ىلع رمألل الح .بدنلا ىضتقي :'''ةلزتعلا ضعب لاقو

 «هنسحو «كرتلا ىلع هناحجرو .لعفلا بلط نم :بدنلاو بوجولا

 .هيف فقوتيف «نوئظم هكرتب باقعلا هموزلو

 '“[''ہنایب ليلدلا دري ىتح] ؛"”فقولا ىلع وه :ةيفقاولا تلاقو

 .هيناعم دحأ ةدارإ ىلع ليلدلا مدعل

 .ناسللا لهأ لوق وهو «عامجإلا»و «ةّئسلا»و «باتكلا» رهاوظ :انلو

 ( برأ َنَع َنوُفِلاَحُم َنيِدْلا رْدَحَيلَق ) :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 .ةيآلا ...[5”:ررنلا]

 بوجولا هؤاضتقا الولف ءرمألا ةفلاخم يف ميلألا باذعلاو ةنتفلا رذح

 .كلذ هقحل ام

 .[148:تالسرملا] ( تروُعكري ال أوُعكرأ مه لیق ادو  :للاعت هلوقو

 .هكرتب مذي ام :بجاولاو ؛رمألا لاثتما كرت ىلع مهّمذ

 هبسن كلذكو ةلزتعملا نم نيملكتملا نم ريثكو مشاه يبأ بهذم وه يدمآلا لاق )١(

 .ةلزتعملا نم نيملكتملا رثكأل يشكرزلا

 ۲٦۷(. /۲) طیح ا رحبلا )۱٢٤١/٢( يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 .يدمآلاو يلازغلاو ركب يبأ يضاقلاك هباحصأ نم هعبات نمو يرعشألا بهذم وهو )٢(

 ۔(۱۳۲/۴) ىفصتسملا «(145 /۲) يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 .(هنايب) :«ب») يف (۴)

 .لصألا يف دري ملو «عا>و «ب»و «آ» نم تبثملا 0(

 مرد



 ب۹

 ٦ «(عبتأ الق رمألاب رمآ انأو

 .” «كاوسلاب مهترمأل ینما ىلع قشأ نأ الول» : 4 هلوقو

 .هكرت زاولل قاش / ريغ بدنلاو

 جرخ» :لاق ءاربلا نع دمحأ مامإلاو هجام نباو ىربكلا نٹسلا يف يئاسنلا هجرخأ )١(
 مل نم :لاق ةكم نم انوند املف جح اب انمرحأو .هعم ائجرخف هباحصأ عم لي هللا لوسر

 نكي مل نيح :لاقف تللحأل ايده يعم نأ الول ينإف ۃرمع اهلعجيلف يده هعم نكي

 هب مکرمآ ام اورظنا :لاق ؟ةرمع اهلعجن فيكف «جحلاب انمرحأ دقو اذك الإ هنيبو اننيب

 تاأرف ءًانابضغ ةشئاع ىلع لخد ىتح قلطنا مث :بضغف هيلع اودرف لاق ءاولعفاف

 رمآ اناو بضغأ ال يل امو :لاقف ہللا هبضغأ كبضغأ نم :تلاقف ههجو يف بضغلا

 .«!؟ عبئآ الف رمألاب

 دقو هللادبع نب ورمع همساو قاحسإ ابأ هيف نأ الإ تاقث هدانسإ لاجر :دئاوزلا يف

 فقوتيف هدعب وأ طالتخالا لبق ىور له شايع نبا لاح نيبتي مو «ةرخأب طلتخا

 .هلاح نيبتي یتح هثيدح

 ۔حیحصلا لاجر هلاجرو ىلعي وبآ هاور :لاقو «دئاوزلا عمجم يف يمثیم ا هدروأو

 .فيعض :ينابلألا لاقو

 اذإ لوقي ام باب «ةليللاو مويلا لمع باتك ء(٦/٥٢) يئاسنلل ىربكلا ننسلا :رظنا

 باتك ء((۹۹۳/۲) هجام نبا ننس ء((۱۰۰۱۷) ثيدحلا مقر ههجو يف بضغلا ىأر

 ؛(۸۷٦ /۳۰) دمحأ مامإلا دنسم ء(۲۹۸۰۱) ثيدحلا مقر ؛جح ا خسف باب «كسانملا

 دئاوزلا عمجم ءنیققح ا نم ةعومجمو طوؤنرألا بيعش قيقحت ء(۱۸۵۲۳) ثیدح ا مقر

 (٢۲۳ص) ينابلألل هجام نبا ننس فیعض ؛جح ا خسف باب جحلا باتك ء(٦۲۳/۳)

 )٦٤٤(. ثيدحلا مقر

 .هجير خت قبس (۲)
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 ةباجإو "فاش انآ امنإ» ؛ينرماتأ :تلاق نيح "ةریرل هلوقو

 لاثتماو «ىلاعت هللا ةعاط بوجو ىلع ةباحصلا تعمجاف :عامجإلا امأو

 .هدارم نع لاؤس ريغ نم هرماوأ

 لهأ ةنس مهب اوئس» :هلوقب سوج ا نم ةيزح ا لخأ اوبجوأو

)۳( 
 . «باتكلا

(1) 

0 

 قرف

 ٤

 . «ًأعبس هلسغيلف» :هلوقب غولولا نم ءانإلا لسغو

 اھتقتعان ةشئاع اهترتشاف راصنألا نم موقل ةالوم تناك ليق «ةشئاع ةالوم ةريرب يه

 .اهيرتشت نأ لبق ةشئاع مدخت تناكو

 ۵۳٥(. /۷) ةباصإلا «(7 )٤/ ٤۹ باعيتسالا :رظنا

 لوسر اي :تلاق هيتعجار ول : 4 يئلا لاقف» :هيفو سابع نبا نع يراخبلا هجرخأ

 .«هيف يل ةجاح ال :تلاق «عفشأ انأ امنإ :لاق ؟ينرمأت هللا

 ؟كلذب ينرمأتأ هللا لوسر اي تلاقف» ظفلب سابع نبا نع هننس يف دواد وبأ هجرخأو

 ا .«عفاش انآ اغإ ال :لاق

 جرز يف 5 ينلا ةعافش باب ؛قالطلا باتك ء(٣/۸٥٥) يراخبلا حیحص :رظنا

 يف باب «قالطلا باتك ء(۱۸۷/۱) دواد يبأ نئس ء(۲۸۳٢) ثیدح ا مقر قریرب

 .(۲۲۳۱) ثيدحلا مقر دبع وأ رح تحت يهو قتعت ةكولمملا

 .هجيرخت قبس
 يف بلكلا برش اذإ» :لاق 35 ہللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا جرخأ

 .«ًاعبس هلسغيلف مكدحأ ءانإ

 رعش هب لسغي يذلا ءالا باب ءءوضولا باتك ء(۷۷/۱) يراخبلا حيحص :رظنا

 مكح باب ؛ةراهطلا باتك ((774/1) ملسم حيحص ء(۱۷۲) ثيدحلا مقر :ناسنإلا

 .(۲۷۹) ثيدحلا مقر ؛بلكلا غولو
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 .بوجولا داقتعا ىلع لدي ىفخي ال امم كلذ رئاظنو

 نإف ؛بوجولا :رمألا قالطإ نم اولقع مهنإف :ناسللا لهأ لوق امأو

 يف رذعلا نسحو «هخیبوتو همول ہدنع نسح هفلاخف ہدبع رمأ ول ديسلا

 .هكرتب مذی وأ هكرتب بقاعي ام بجاولاو ءرمألا هتفلاخمل هتبوقع

 ةحابإلاو «بلطو ءاعدتسا :هنأل ؛ةحابإلا ىلع رمألا لمح حصي الو

 .قالطإو :نذإ لب «كلذك تسيل

 .بوجولا ةغيصلا ىضتقم نأ نم ركذ ام ؛بدنلا ىلع هلمح حصي الو

 «ةدايزو ًايدن بوجولا ناك ول نأ بدنلا ىلع هلمح حصی اإ هلألو

 يف دوجومب سيلو كرتلا بدنلا دح يف لخدي هنأل ؛كلذك سيلو ٠١

 .بوجولا

 .ركذ دقو «ليلدلاب ةبلاطملا هتياغ نأل ؛ةيفقاولا لوق حصي الو

۸ 



 لصق

 ."ةحابإلا ٗ'''یضتقی :رظحلا دعب رمألا

 . 1” يعفاشلا لوق رهاظ وهو
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 ؛؟" رظحلا الول '"هديفي ناك ام ديفي :'””نيملكتملاو ءاھقفلا رثكأ لاقو

(١) 

(٢۲) 

(۳ 

(4) 

(0) 

(0 

(۷) 

 .(تضتقا رظح ا دعب رمألا ةغيص تدرو اذإ) :(ع))و «بد»و «أ» يف

 .روهمجلاو يعفاشلاو دمحأ مامإلل ریبحتلا يف يرادرم ا هبسن

 رظانلا ةضور ء(٢/٥٥٢) حضاولا ء(۱۷۹/۱) ديهمتلا ء(١/۹٦٥۲) ةدعلا :رظنا

 حرش ريبحتلا ء(١٦۱ ص) ةدوسملا ء(٢/١۷۰) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٢/٦٦٦)

 لوصأ «(۲۷۲/۲) لوسلا ةياهن )3١8/1(.: ةلدألا عطاوق ؛(٢٢۲۲ )٥/ ريرحتلا

 17١(. /۱) رارسألا فشك :(۱۹/۱) يسخرسلا

 .(۳۷۹/۲) طیح ا رحبلا ء(۱۷۸/۲) يدمآلل ماكحإلا ء(۱۰۹/۱) ةلدألا عطاوق :رظنا

 .(ةيعفاشلا) :(بر) يف

 لوسلا ةياهن ء(٢٦۲ )١/ يناسملتلل ملاعملا حرش )2705/1١(. ةدعلا يف مهل هتبسن رظنا

 ۔(۳۷۸ /۲) طیح ا رحبلا ((۲۷۲ /۲)

 .(ديفت تناك ام) :«عا>و «ب»و «أ» يف

 يربطلا بیطلا وبأ يضاقلا بهذ هيلإو ءادتبا رمألاك بوجولا يضتقب هنأ يأ

 يئارقلاو يزارلا نيدلا رخفو ينيبارفسإلاو يناعمسلا نباو يجابلاو يزاريشلاو

 = .ةعيرشلا ردصو
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 ٦٦ب

 مهرقك

 .انلوقك :«لعفا» :"”ظفلب '''[رظح لا دعب] '''رمألا درو نإ :موق لاقو

 :ءدایطصالاب مارحإلا لعب نورومأم متنآ» :هلوقك یف درو نإو

)5( 

 يناثلا ينو طقف مذلا عفر ىلإ لامعتسالا فرعب فرصنا لوألا يف هنأل

 .ناك ام ىلع ىقبيف هل فرع ال

 رثكأ نأ :ليلدب ةحابإلا رظحلا دعب رمألا يف لامعتسالا فرع نأ :انلو

 ؛(٢:ہدئالا) © اوُداَطْصآق ملح اًدإَو ) :ىلاعت هلوقك ةحابإلل رظحلا دعب عرشلا رماوأ

 . [17؟:ةرقبلا] ( کر هوتا نره اًذإَف > «0٠6:ةعمجلا] © اوُرفَشَاَف ةوَلَّصلاٍِت يِضْق ادق )

 نع مكتيهنو ءاهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» : # هلوقو

 / ءاقس يف الإ ذيبنلا نع مكتيهنو ءاورخداف ثالث قوف يحاضألا موحل
 '” .«أر كسم اوبرشت الو اهلك ةيعوألا ین اوبرشاف

)۱( 

)۳( 

)۲۳ 

)€( 

)0( 

 عز

 ماكحأ يف لوصفلا ماکحإ ء(۱۰۸/۱-۱۱۰) ةلدألا عطاوق ء(۳۸ ص) ةرصبتلا :رظنا
 ء(۱۳۹ص) ينارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(۹/۲/۱٥۱) لوصح ا ء(٢٠۲ ص) لوصألا

 لوصألا نازيم (۳۷۸ /۲) طیح ا رحبلا (۵۰۷/۲) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر

 لوصألا يف رظنلا لذب ء(۳۰۰/۲) حيقنتلا ىلع حيضوتلا ء(١۱ ص) يدنقرمسلل

 ٦۹(. ص) يدنمسألل

 .(رمألا دروم) :«ب» يف

 .لصألا يف دري ملو «ع))و ((با) و «أ» نم تبنملا

 .(ةظفلب) :«ع»و ((بالو «أ» يف

 .(ةغيصلا هذه ريغب) :«عا>و ((بالو «أ» يف

 7١(. ص) ةدوسملا (51/7) رظانلا ةضور :يف لوقلا اذه رظنا

 : 8 هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ةديرب نب هللادبع نع هحيحص يف ملسم جرخأ

 = اوكسمأة ثالث قوف يحاضألا موحل نع مكتيهنو ءاهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن»
EY. 



 :لاق مث «ماعطلا اذه لکات ال» :ہدبعل ديسلا لاق ول :فرعلا يفو

 عفر كلذ ىضتقا :«يرامث نم لکو يراد لخدا» :ىنجأل لاق وأ «هلك»

 .هانركذ امل ةفراص ةنيرق رظحلا مدقتو ءاهريغو تابودنملا :ليلدب

 اوبرشت الو اهلك ةيقسألا يف اوبرشاف ءاقيم يف الإ ذيبنلا نع مكتيهنو «مكل ادبام =

 .«ًارکسم

 يهنلا نم ناک ام باب «يحاضألا باتك ٠٩۴-٠٠٩٤) /م) ملسم حیحص :رظنا

 ۔(۱۹۷۷) ثيدحلا مقر يحاضألا موحل لكأ نع
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 لصف

 ."نيملكتملاو '''ءاھقفلا رثكأ لوق ين رارکتلا يضتقي ال :قلطملا رمألا

 .'”'باطخ ا يبأ رايتخا وهو

 «مص» هلوق نأل "راركتلا يضتقي :" ةيعفاشلا ضعبو '''يضاقلا لاقو

 نأل ؛كرشم لك معي [ہ:ۃوتا] ( َنيِكِرْشْمْلا اوقاف » :هلوق نأ امك ءنامز لك معي

 .صاخشألا عيمج ىلإ كرشملا ظفل ةفاضإك نامزلا عيمج ىلإ رمألا ةفاضإ

00 

00 

(۳) 

(0 

(0) 

 یل

 .(ءاھقفلا لوق يف) :«عداو «أ» يف

 لوق وهو ينوطلاو ةمادق نبا اهراتخاو دمحأ مامإلل ةيناث ةياور وهو لوألا لوقلا اذه

 هحجرو يزارلا هراتخاو ؛يوادرم او حلفم نبا مهنع هلقن امك نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ

 .يراضيبلاو بجاحلا نباو يدمآلا

 يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش ((5167/7) رظانلا ةضور )۲٦٢/١( ةدعلا :رظنا

 :(57 )٥/ ١ ريرحتلا حرش ريبحتلا «١257/؟) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٢۳۷)

 بجاحلا نبال یھتنلا رصتخم .(2166 /۲) يدمآلل ماكحإلا .(5١؟/١/77) لوصح ا

 )٥۸/٢(. جاهنملا حرش جاهبإلا (۸۲/۲) دضعلا حرش عم

 .(۱۸۷ /۱) ديهمتلا :رظنا

 .(555 )١/ ةدعلا :رظنا

 .ينزملا نع يكحو ینیوزقلا متاح يباو ينييارغسإلا قاحسإ يبأك

 ۳۸١(. /۲) طیح ا رحبلا ء(١۱۱ /۱) ةلدألا عطاوق ء(٢۲۲ /۱) ناهربلا :رظنا

 يكحو ةلبان ا رثكأ نع دج ا هركذو «هباحصأو دم ا مامإلا بهذم ليقع نبا هركذ
 يجابلا هلقنو ؛ةیفنح ا خئاشم ضعبل يسخرسلا هبسنو ؛ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا نع

 = .كلام مامإلا نع يواشوشلاو راصقلا نبا ہاکحو دادنمزيوخ نبا نع
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 ٣ز :الإو ءراركتلا یضتقا طرش ىلع ''' [رمألا] قلع نإ :ليقو

 ۱/١ / هلع ررکتب رركتي مكحلا نإ مث «ةلعلاب هقيلعتك طرشلاب مكحلا قيلعت نأل

 .هطرش رركتب رركتي كلذك

 .طرشب قلعملا ىهنلا ہرابتعا لیلدو

 يسخرسلا لوصأ ء(۱۰۸ ص) لوخنملا «« 3١ ص) ةدوسملا ٤٥٥( /۲) حضاولا:رظنا =

 راصقلا نبال لوصألا يف ةمدقملا 23١7 ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ ء(۲۰/))

 -۳۸۵ /۲) طیح ڈا رحبلا )٢/ ٦٤٤( باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر .(15 ص)

 .(۲۲۱۱ )٥/ يوادرملل ريرحتلا حرش ريبحتلا ٦(

 .لصألا يف دري ملو «عا>و «ب»و «أ» نم تبثلا )0(

 1١۷(« /۲) رظانلا ةضور يف ةمادق نبال أعبت ةلاسملا يف ًائلا ًالوق اذه فلؤملا لعج (0)

 يف لاقف يفوطلا كلذ ىلإ هن دقو ةلقتسم ةلأسم طرش ىلع قلعلا رمألا نأ حيحصلاو

 لاوقألا نم سيل يأ ةلاسملا نم سيل لوقلا اذهو» ء(٣۳۷ /۲) ةضورلا رصتخم حرش

 له قلطملا رمألا نأ يف ةضورفم ةلاسلا نأل ؛ةلأسملا ضرف تحت اهوخد حلصي يتلا

 ال ؛طرشلا ةنيرقل هيف راركتلاف ءًاقلطم سيل طرشلاب نرتقملاو ؟ال مأ راركتلا يضتقب

 ةدحاو ةرم ةنيرق وأ طرشلا ريغ راركت ةنيرق رمألاب نرتقا ول كلذكو ءأرمأ هنوكل

 ھا «ةئيرقلا ىضتقمب لمعلا بجو

 ةلأسملا نع ةعرفتم ةلأسملا هذه نأ ء((۱۲۳/۱) ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا ركذو

 وأ طرشب قلعملا رمألا» :لاقف ء(۲/١١١) ماكحإلا ین يدمآلا ركذ كلذكو ةقباسلا

 ؟ال مآ ةفصلاو طرشلا راركتب هب رومأملا راركت يضتقي له ةفص

 .ىلوأ انه وهف راركتلا يضتقي قلطملا رمألا نإ :لاق نمف

 مهنمو هبجوأ نم مهنمف :انهه اوفلتخا راركتلا يضتقي ال قلطملا رمألا نإ :لاق نمو

 نم ماكحإلا ىلع هقيلعت يف - هللا ہمحر - يفيفع قازرلادبع خيشلا ركذو .«هافن نم

 كت ةدئاللا € مكقوجو اوليا ةِرلّصلا ىلإ َرَمَق اَذِإ ) :ىلاعت هلوق :ةلاسم ا هذه ةلئمأ

 .(ه:ررنلا] € اوُِذَكْسِيلَف ملل کنی لفظا ْعَلَب ذو ف :ىلاعت هلوقو

ET 



 يناثلا رمألا ةدئافل ًابلط ؛"راركتلا ىضتقا رمألا ظفل ررك نإ :ليقو

 .لوألاك

 0 هباحصأو ةفينح يبأ نع يكحم وهو

 سفن يف سيل ذإ ؛هب رومأملا ةيمكل ضرعتلا نع لاخ رمألا نأ :انلو

 كرتشملا ظفللا عضو دادعألا داحآل عوضوم وه الو ءددعلل ضرعت ظفللا

 اهيلع ليلد ال ةدايزلاو مولعم اهبوجو نأل ؛ةدحاولا ةرملاب هتمذ أربتف

 .«ةلاكولا»و «رذنلا»و «نيميلا» ب اذه دضتعيو

 رام ا نسح ملف ليت نإ

 ؟راسفتسالا نسح ملف راركتلا يضتقي مب ناك نإ :انلق

 .لمتحم هنأل نسح امنإو

 نامزلل ضرعت ال ذإ ؛ حيحصب سيل «نامزلا يف ماع مص نإ» :مهوقو

 میمعت بجی الو :ناكلاك هترورض نم نامزلا لکل «صوصخ الو ؛مومعب

 .نامزلا اذكف ءناكملا

 هلعجو ؛(٢/۸٦٣) رظانلا ةضور يف ةمادق نبال ًاعبت ةلأسملا يف ًاعبار ًالوق اذه لعج فلولا )١(
 اذإ امأ يشكرزلا لوقي .ةقباسلا ةلأسملا نع ةعرفتم ةلقتسم ةلأسم يشكرزلاك ءاملعلا ضعب

 انهاهف راركتلا يضتقی دحاولا رمألا يف انلق نإف ًائالث لص ًاثالث لص وحن رمألا ظفل رركت
 :ناهجو هراركت ىفف ةدحاولا ةرملل هقلطم نإ انلق نإو ًاعطق ديكأت وه

 .يفريصلل كروف نبا هبسنو ةدحاولا ةرملا نم ہاضتقم ريغ ىضتقي الف هل ديكأت هنأ :امهدحأ

 ةيعفاشلا رثكأل غابصلا نبا هبسنو لعفلا ريركتب رمألا يضتقيف فائئتسا هنأ :يناثلا
 رهاظ وهو انخويش نم ةعامج لوق وه :يجابلا لاقو روهمجلا لوق هنإ ناهرب نبا لاقو
 ١ .كلام بهذم
 ۲۰٢(. ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ «(۳۹۲-۳۹۳ /۲) طیح ا رحبلا :رظنا

 ۔(٢٣٦۳ )١/ ريرحتلا ريسيت :رظنا (؟)

٤ 



 ب٦ .«مايألا مص)) / هريظن لب «[ه:ةبوتلا] © كرْشمْلآ اوقاف 7 ريظن وه الو

 .«طرشلا اذكف ةلعلا رركتب رركتي مکح ا نإ» :مهلوق

 اهدوجوب دجويف اهمكح يضتقت ةلعلا :انلق

 .قلطملا رمألاب تبثي ناك ام

 هلمح حصي الف لوألا هيلع لد ام ىلع يناثلا لد رمألا ظفل ررك اذإو

 ۱ .ہاوس بجاو یلع

 .رذنلاو نيميلا ررك ول كلذكو

 ."""برعلا مالك يف غئاس هنإف ؛ديكأت :يناثلا ظفللاو

 :اھنم لئاسملا ضعب يف رهظي ةلاسملا هذه يف فالخلا رثآ )١(

 ؟ثدحي ملام دحاولا مميتلا ئزجي وأ ةالص لكل بجي له مميتلا :ىلوألا ةلأسملا

 اًبْيط ادیِعَص أوُمُمَيَتَف ) :ىلاعت هلوق نأ ىأر راركتلا يضتقي رمألا نأ ىلإ بهذ نمف

 ءوضولا بجیف راركتلا ىلع لدي رمآ [1:ةدئاملا] 4 ُهَنِي مُكيِدَيَأَو َمُكِضوُجُوب اوسم

 هيلع بجوت ملف ثدحي ملام ئضوتملا تجرأ دق ةنسلا نأ الإ ةضيرف لكل مميتلاو
 .ًامئاق ممیتلا يف راركتلا يقبو ًاراركت

 بجوي ملامك ةضيرف لكل مميتلا بجوي مل راركتلا يضتقي ال رمألا نأ ىلإ بهذ نمو

 .ةضيرف لكل ءرضولا
 : 5 ينلا لوقل عيمجلا ةباجإ بحتسي لهف نذؤم دعب ًانذؤم عمس اذإ :ةيناثلا ةلاسلا

 ىلع كلذ جيرخت لمتحي [يراخبلا هجرخأ] «لوقي ام لثم اولوقف نذؤملا متعمس اذإ»
 ؟ال مآ راركتلا ديفي له رمألا نأ

 = :ًاددع وتي مو ةنالف ينع قلط ينجأل لاق اذإ :ةثلاثلا ةلاسملا
to 



 ةلأسم

 لوق وهو ''بهذملا رهاظ يف روفلا ىلع هب رومأملا لعف يضتقي رمألا
(OD, 

 ةیفنخ ا

(٢) 

۳ 

 .ًاثالثو نیتنثاو ةقلط قالطلا لیکولل زاجأ راركتلا يضتقي رمألا نإ لاق نمف

 .ةدحاو ةقلط الإ ليكولل سيلف راركتلا يضتقي ال لاق نم امأو

 جيرخت يف ديهمتلا (۳۸۵ ص) لوصألا ىلع عورفلا ءانب ىلإ لوصولا حاتفم :رظنا

 ةيلوصألا دعارقلا ين فالتخالا رثأ ء(۲۸۳ ص) يونسألل لوصألا ىلع عورفلا

 .(۳۲۰-۳۲۲ ص)

 ةضور ء(۳/١۱) ليقع نبال حضاولا )1١/ 5١6(2 ديهمتلا ء((۲۸۱/۱) ةدعلا :رظنا

 ٢٢(: ص) ةدوسملا ء(۳۸۷ /۲) ينوطلل ةضورلا رصتخ حرش )٦۲۳/۲(« رظانلا

 حرش ؛(٢۲۲۲ )٥/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۸۰/۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 .(54/7) ريثملا بكوكلا

 ضعبل يدنمسألا هبسنو «ةيفنحلا نم يخركلل هبسنو صاصجلا هب لاق لوقلا اذه
 يودزبلاو يسخرسلا كلذ يف فلاخ ثيح ةيفنحلا عيمجل هتبسن حصت الو .ةيفنحلا

 .ةيفنحلا رثكأل يخارتلاب لوقلا يراخبلا بسنو يخارتلا ىلع هنأب :اولاقو يراخبلاو

 لذب )55/١(( يسخرسلا لوصأ ٠٠١(« /۲) صاصجلل لوصألا يف لوصفلا :رظنا

 )٦۲٤٤٢(. رارسألا فشك ء(۹۵ ص) يدنمسألل لوصألا يف رظنلا

 يجابلا هبسنو .قاقدلاو دماح يبأو يئريصلاك ةيعفاشلا ضعبل يناعمسلا هبسن

 وهو» حيقنتلا حرش يف لاق ثيح كلام مامولل يفارقلا هبسنو .ةيكلاملا نم نييدادغبلل

 هرصني يذلا صخلملا يف باهولادبع يضاقلا لاق ةبراغملا انباحصأل ًافالخ روفلل هدنع

 .«روفلا ىلع هنأ انباحصأ

 يجابلل لوصفلا ماكحإ ء(۲/٣٦۳۹) طیح ا رحبلا ء(۱۲۹/۱) ةلدألا عطاوق :رظنا

 حيقنت نع باقنلا عفر ء(۱۲۸ ص) ينارقلل لوصفلا حیقنت حرش ؛(۲۱۲ ص)

 نسح ادبع روتكدلل باهولادبع يضاقلا دنع هقفلا لوصأ )٢/ ٥٤٤ -٥٦٤٣( باهشلا

 .(۲۱۹ ص) سيرلا
 ھا



 لعف يضتقی رمألا نأل ؛يخارتلا ىلع وه :'''ةیعفاشلا رثكأ لاقو

 اميف صخشلاو ةلآلاكو ناكملاك لعفلا مزاول نم نامزلاو «ريغ ال رومأملا

 ناكملا نييعت ىلع لدي ال امك نامزلا نييعت ىلع لدي الف لتقلاب هرمأ اذإ
 .ةلآلاو

 ناک نامز يأب عفدنت ةرورضلاو «هترورض نم رمألا يف نامزلا نألو

 راركتلاو يخارتلاو ''روفلا ین] ''فقولا / ىلع وه :ةيفقاولا تلاقو
 (9 [مدعو 3

 .نالطبلا نيب وهو

 يلع يبأو لافقلاو ةريره يبأ نباو ؛ناريخ نبال هبسنو يناعمسلا هححص لوقلا اذه )١(

 بهذم هنإ لاقو يجابلا راتخاو ةيعفاشلا رثكأل هبسنو يزاريشلا هراتخاو .يربطلا

 .نييكلاملا نم ةبراغملا

 .(۳۹۸/۲) طیح ا رحبلا «(۵۲ ص) ةرصبتلا ((۱۲۸/۱) ةلدآلا عطاوق :رظنا

 فيرشلا نع رداصملا بحاص هاكحو يناهفصألا هححص لوقلا اذه نأ يشكرزلا ركذ (؟)

 :تقرتفا ةيفقاولا نأ ركذ مث ىضترملا

 لوألا تقولا نع رخأ نإو ءًاعطق ًالثتم ناك تقولا لوأ يف هب رومام اب ىتأ اذإ :ليقف
 .ناهربلا يف نیمرح ا مامإ هراتخاو ةدهعلا نع هجورخب عطقنال

 ةدهعلا نع هجورخو ًالثتمم هنوكب عطقي ال تقولا يف هلعف ىلإ رداب نإو هنإ :ليقو
 .يخارتلا ةدارإ زاوحل

 ۲٢١۷(. /۱) ناهربلا ء(۳۹۹ /۲) طیح ا رحبلا :رظنا

 .(روفلا فوقولا ىلع) :«ع» يف )

 .لصألا يف دری ملو «ع»و «ب»و «أ» نم تبثلا )٤(

{TY 
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 ب ۲٢

 «[۱۳۳:نارمع لآ] € ڪير نم قرفغم 31 اَوُعِراَسَو * :ىلاعت هلوق :انلو

 .بوجولا يضتقی رمألاو :[144:ةرقبلا] ( ِتيَخْلآ أوقبَتْسآَف ) :هلوقو

 :هدبعل لاق ول ديسلا نإف ؛روفلا ناسللا لهآ دع هاضتقم نالو

 .هبيدأت ىلع هديس رذع لوبقو :ہّمذو هخيبرتو «همول نسح :رخآف (ینقسا))

 رطخلا نم ًالاسو ًانيقي ًالثتمم هنوكل لوألا نيعتيف نامز نم دبال هنألو

 .بوجولا يفاني تقؤم ريغ ريخأتلا زاوج نألو

 .قاطي ال '''[ا] فيلكت :ةلوهجم ةياغ ىلإ هريخأت نأل

 لطاب :هيلإ ءاقبلا هنظ ىلع بلغي يذلا تقولا يهو ةمولعم ىلإو
 .لمألا ليوط ناسنإلاو ءةتغب يتأي توملا نوكل ؛ًاضيأ

 لدبلا عم ةياغ ريغ ىلإو «لفاونلاب ''' [قحتليف] لدب الو ةياغ ريغ ىلإو
 نآلو ءةباينلا هلخدت ال تادابعلا نم ريثك نوكل ؛ًالدب حلصت ال هب ةيصولاف

 .طوقسلا ىلإ يضفيف ًاضيأ ريخأتلا هل زوجي يصولا

 .هطقسيو لدبملا ماقم موقي لدبلا نأل ؛ًالدب حلصي ال / مزعلاو

 .كلذك سيل مزعلاو

 .هانركذ دقو «ليلدلاب ةبلاطم :«نامزلل ضرعتي ال رمألا» :مهوقو

 .قايسلل بسانملا وه تبئملاو (ال) لصألا يف )١(

 .(قحتلي) :لصألا ينو )1۲١/۲(« رظانلا ةضور نم تبثملا (۲)

ETA 

 ےس



 نامزلا ین نييعتلا مدع نأ «ةلآلا»و ''' [ناكملاو] «نامزلا» نیب قرفلاو

 .""ناكملا فالخ هتاوف ىلإ یضفپ

 .لصألا یف دري ملو (578/5) رظانلا ةضور نم تبثملا )١(

 :اهنم لئاسملا ضعب يف رهظي ةلأسملا هذه يف فالخلا رثأ )٢(

 .ةاكزلا ىلإ ةردابملا :ىلوألا ةلاسملا

 لوح ا هيلع لاحو ةاكزلا باصن كلم نميف ةدعاقلا هذه ىلع ءانب ءاھقفلا فلتخا

 يف ءاملعلا فلتخا ؟ال وأ روفلا ىلع اهجارخإ بجاولا له ةاكزلا جارخإ نم نكمتو

 :نيلوق ىلع كلذ

 :ينغملا يف ةمادق نبا لاق .روفلا ىلع جارخألا نا ىلإ ةلبانحلا بهذ :لوألا لوقلا

 .روفلا يضتقي قلطملا رمألا نأ انلو لاق مث روفلا ىلع ةاكزلا بجتو

 .ةیفلح ا رثكأ لوق وهو كلذب مثأي الو ریخاتلا يكزملل :يناثلا لوقلا

 ةاكزلا تبجوو لوح ا هيلع لاح اذإ لالا نأ عورفلا نم يناجنزلا ركذ :ةيناثلا ةلاسلا

 دنعو مئملاب ىصع هنأل ءةيعفاشلا دنع ةاكزلا طقست مل فلت مث اهئادآ نم نكمتو

 نم ًاددع يناجنزلا ركذ مث .ريخأتلا زاوج عم نايصع ال ذإ كولا طقست :ةيفنحلا

 .ةاكزلاب ةقلعتملا ةيهقفلا عورفلا

 :نيلوق ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا ناضمر يف رطفا نل موصلا ءاضق :ةثلاعلا ةلاسلا

 مثأ رخآ ناضمر ءاج نأ ىلإ هنكمت عم هرّعتأ ولو ءءاضقلا ىلإ ةردابملا مزلي :لوألا لوقلا

 .كلامو يعفاشلاو ةلبان ا بهذم وه لوقلا اذهو ةرافكلاو ءاضقلا هيلع بجوو

 .يخارتلا ىلع ءاضقلا نأ ىلإ يخركلا ادع ام ةيفنحلا بهذ :يناثلا لوقلا

 :نيلوق ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا .جحلا ةضيرف ءادأ ىلإ ةردابملا دوجو :ةعبارلا ةلأسملا

 رذع ريغل رخأ نإف هلعف هنكمأ نمل هريخأت زوجي الو روفلا ىلع جحلا نأ :لوألا لوقلا

 .ةيفنحلا نم يخركلاو كلام مامإلاو ةلبانحلا بهذ لوقلا اذه ىلإو ءامثآ ناك

 .قلطملا رمألا لولدم نم ًاذخأ يخارتلا ىلع ضرف جحلا نأ ىلإ ةيعفاشلا بهذ :يناثلا لرقلا

 يف فالتخالا رثأ «115-١1١ص) :يناجنزلل لوصألا ىلع عورفلا جيرخت :رظنا

 ء(۳۸۰-۳۸۲ ص) يناسملتلل لوصولا حاتفم ۳۲٣-۳۲۹( ص) ةيلوصألا دعاوقلا

 )١47/4(. ينغملا
۹ 



 لصف

 رمأ ىلإ ءاضقلا رقتفي الو هتقو تاوفب طقسي ال تقؤملا بجاولا

 .ديدج

 وبأ هراتخا .ديدج رماب الإ :ءاضقلا بجي ال :نورثكألا لاقو

 صيصختك ناضمر رهشو «لاوزلا تقوب ةالصلا صيصخت نأل ؛"'باطخلا

 لتقلا»و «نيكاسملاب ةاكزلا»و «ةلبقلاب ةالصلا»و ««ثتافرعب جح ار

 .«رافكلاب

 ىلعي وبأ :ةلبانحلا نم هراتخاو .ءاهقفلا نم ريثكل :((74/17) ماكحإلا يف يدمآلا هبسن )١(

 .يوادرملاو ینوطلاو نادم نباو قفوملاو يناولحلاو

 رصتخ حرش ء(1۲۹/۲) رظانلا ةضور «(154 ص) ةدوسملا ء(۲۹۳/۱) ةدعلا :رظنا

 .(577 /8) ريرحتلا حرش ريبحتلا (۳۹۰/۲) ينوطلل ةضورلا

 .(ءاهقفلل) :لصألا ينو ««عر»و «أ» نم تبثملا ()

 ةيعفاشلا نم نيققحملل يدمآلا هبسنو .دجملاو ليقع نباو باطخلا وبأ ہراتخا (۳)

 .ةيكلاملا نم يجابلا هراتخاو «نيملكتملاو ءاهقفلا نم رثكألل يوادرملا هبسنو ةلزتعمللو

 يدمآلل ماكحإلا ء(٢۲ ص) ةدوسملا «((51/5) حضاولا ء(۱/۱٥۲) ديهمتلا :رظنا

 .(5171/8) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۲۱۷ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ .(74/5)
r. 



 دييقت كلذ عیمج ذإ ؛«صخشلا»و «ناكملا»و «نامزلا» نیب قرف الو

 .ظفللا هلوانتي ال اهنع يراعلاف ءةفصب

 وأ «ءادأ» ب الإ هنم أربت الف «ةمذلا يف بوجولا ىضتقا رمألا نأ :انلو

 .نييمدآلا قوقحك «(ءاربإ»

 .امهنم دحاوب سيل تقولا جورخو

 لوألل عبات يناثلا نمزلا نأ :«ناكملا»و «نامزلا» نيب قرفلاو

 :ةلأسملا هذه عورف نم (١)

 :نالوق ؟ءاضقلا هيلع بجي له أدمعتم ةالصلا كرات يف ءاملعلا فلتخا :لوألا عرفلا

 ءاضقلا نأ ىلع ًءانب ءاضقلا هيلع بجي هنأ :ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةیکلا ا روهمج :لوألا

 .تقولا يف ةالصلاب ًارومأم ناك اذهو لوألا رمألاب

 هيلع ءاضق ال هنأ :ةيكلاملا نم بيبح نباو ةيمي نبا مالسإلا خيش راتخا :يناثلا

 نايسنلاو مونلا يف الإ ديدج رمأ اندنع سيلو ءءاضقلا بجوي ال لوألا رمألا نأ :مهليلد

 هنأ الولف 7١[ /۲ يراخبلا] «اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم» :ي هلوقل

 .بجو ام يسانلاو مئانلا ىلع ءاضقلا بجوأ كي

 4١(. 218/15) مالسإلا خیشل ىواتفلا ء(٤٥٥-٤٤٥ ص) لوصولا حاتفم :رظنا

 ملف هرذن هنأ لجأل هنيعب موي موص هيلع بجو نميف ءاهقفلا فلتخا :يناثلا عرفلا

 :نالوق ؟هؤاضق هيلع بجي ال وأ ہؤاضق هيلع بجي له هدسفأ وأ همصي

 رمأ دوجو مدعل هؤاضق هيلع بجي ال هنأ ىري ديدج رمأب ءاضقلا نأ ىري نم :لوألا

 .ءاضقلا بجوي ةلأسملا هذه يف ديدج

 .ءاضقلا هيلع بجوي هنإف لوألا رمألاب ءاضقلا نأ ىري نم :يناثلا

 40١-507(. ص) لوصولا حاتفم :رظنا
E١ 

r 



 لصف

 اذإ هب رومأملا لعفب ءازجإلا ىضتقي رمألا نأ :ىلإ '''ءاھقفلا بهذ
 3 وم رج م يصغي رم 3 0

 .هطورشو '''ہفصو لامكب رومأملا لثتما

 بوجو '“'عنتی الو ءازجإلا يضتقي ال ''نیملکتلا ضعب لاقو

 جحلا يف يضملاب رمؤي هنأ :ليلدب «ليلدب الإ لاثتمالا لوصح عم ءاضقلا

 اذإف «ةالصلاب رومأم هنإف رهطتم هنأ نَظ نمو .ءاضقلا بجيو دسافلا

 .ءاضقلا بجيو ءعیطم لثتمم وهف :ىلص

 .ءاهقفلا روهمج بهذم وهو )١(

 رصتخم حرش «(571/؟) رظانلا ةضور ء(۱/٣۳۱) ديهمتلا ء(۳۰۰/۱) ةدعلا :رظنا

 ناهرب نبال لوصولا ء(٢٥۲ /۱) ناهربلا ء(۲۷ ص) ةدوسملا ء(۳۹۹/۲) ةضورلا
 رصتخملا نايب ء(۲/٥۱۷) يدمآلل ماكحإلا )415/1/١(. لوصح ا ء(۴٥۱/)

 لوصفلا حيقنت حرش ؛ء(۲۱۸ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ .(1۸/۲) يناهفصألل

 )٤۸١/۲(. باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(۱۳۳ ص) ینارقلل
 .(هتفصو هلامکب) :((ع))و «ب»و فٹ يف )٢(

 روهمجل يواشوشلا هبسنو «هعبت نمو يلزتعملا رابجلادبع يضاقلا بهذم وهو (۳)

 .نييلوصألا

 .ةقباسلا رداصملاو ء(۲/٥۱۷) يدمآلل ماكحإلا :(44/1) دمتعملا :رظنا
 .(عنمي الو) :«ع»و «ب»»و «أ» يف )٤(

TY 



 كمأ ىلع ناک ول» :اهمأ نع جحلا نع ةلئاسلل لاق و يبلا نأ :انلو

 e اهنع ئزجب نكي ملأ هتيضقف نيد

 لصألا نألو ؛مهدنع ًاررقم ناك :ءاضقلاب ءازجإلا نأ ىلع لدي اذهف

 نايتإلا :هتدهع نع جورخ ا قيرطو «هب رومأملاب تلغتشا امنإو «ةمذلا ةءارب
 .نييمدآلا نويدك تناك امك ةئيرب هتمذ دوعت نأ بجي :هب ىتأ اذإف هب

 .عونمم «ديدج رمأب ءاضقلا بجي» :مهلوقو

 ةرورض ؛للخلا عم اهب رمأ ««ةراهط لب ةالصلا» و / «دسافلا جحلا»و

 .هلايسنو هلاح

 .ءاضقلا باجيإ لقعي الف للخ'' [الب] لامکلا عم اهب ىتأ اذإ اما

 داسفلا نع لاخ جحب رومام وه امنإ ؛دسافلا يضقي ال هجحل دسفملاو

 نع جورخلا ةرورض ؛هدساف يف يضملاب رمؤيو ءرمألا ةدهع ین قاب وهف

 ينلا ىلإ تءاج ةئيهج نم ةأرما نأ» امهنع هللا يضر سابع نبا نع يراخبلا جرخأ )١(

 يجح معن :لاق ؟اهنع جحأفأ تتام ىتح جحت ملف جحت نأ ترذن يمأ نإ :تلاقف لي

 «ءافولاب قحأ هللاف ہللا اوضقا ؟هتيضاق تنكأ نيد كمآ ىلع ناك ول تیأرآ اهنع

 مقر تيملا نع روذنلاو جحلا باب جحلا باتك ء(۱۸ ء۱۷ /۲) يراخبلا حيحص :رظنا

 ۔.(۱۸۵۲) ثيدحلا

 )٢( رظانلا ةضور نم تبثملاو (الف) لصألا يف )9/”777(.

{TT 

 ٣ب



 لصف

 '*طقسب الو «مهنم دحاو لك ىلع هبوجو يضتقي ةعامحل رمألا

 دري وأ «”ليلد هيلع لدي نأ الإ "'مهنم دحاو لعفب مهنع بجاولا

 .ةيافك ضرف نوكيف “''ةیآلا ..( ُةّمَأْمُكَی نُكَتْلَو ڈ :ىلاعت هلوقك

 ول ثيحب ا ضعبلا لعفب طقسيو عیمجح ا ىلع بجاو هنأ :هتقيقحو

 .كرتلا ىلع

 .(طقسيو) :«ب» يف ()

 .نيعلا ضرف وه اذه )٢(

 .(ليلدب الإ) :«ع»و «ب»و «أ» يف (۳)

 د4 رگُشلا نع نونو فورا نورما ريك ىلإ َنوُعدَمهمأ ْمُكحَي نُکلَو ) :یلاعت لاق (9
 ٠١[. ١ ٤:نارمع

 ةعبرألا ةمئألل هبسنو يوادرملا هححص دقو «ةيافكلا ضرف يف لوألا لوقلا وه اذه )٥(
 يلازغلاو يزاريشلاو ينالفابلاو ینریصلاو ةلبانحلا رثكأ هراتخاو ؛ءاملعلا ريهامجو
 .يشكرزلاو يدمآلاو

 .ةلزتعملا نع يكحو يزارلا نيدلا رخف هراتخاو ءةمهبم ةفئاط مزلي هنأ :يناثلا لوقلا
 .هللا دنع ةئيعم ةفئاط ىلع بجي :ثلاثلا لوقلا

 (٣٠ص) ةدوسملا ء(٤/٤١٥) ةضورلا رصتخم حرش 25170 )١/ رظانلا ةضور :رظنا
 حرش ؛(۸۷۱/۲-۸۷۸) ريرحتلا حرش ریبحتلا )48/١(. حلفم نبال هقفلا لوصأ
 يدمآلل ماكحإلا ء(۳۱۱/۲/۱) لوصح ا .2184 /5) ىفصتسملا ء(۱/٢۲۸) عمللا

 .(17//091) طیح ا رحبلا )1/ ٠٠١

 ترن

 موم مم



 لصف

 ْلْيَرْمْلا اات ظ :ی اعت هلوقك :صیصخت هيف سیل ظفلب هيبن هللا رمأ اذإ

 هتكراش :ًامكح هقح هيف '''تیثآ وأ ء[٢-١:لمزلاز € لیل لإ لیلا رق @

 nt .ليلد هب / هصاصتخا ىلع مقي مل ام مكحلا كلذ ین ''ہنمأ
5 (0. 

 لخديو «هريغ هيف لخد ةباحصلا نم دحاو ىلإ مكحلا هجوت ٠ اذإو

 . ”ةيعفاشلا ضعبو «' ”ةيكلاملا ضعبو ءٴیضاقلا لوق اذه

 .(تیث وأ) :«ب» يف )١(

 .(هنوكراشي هتمآ نإف) :«ع»و «ب»و «أ» يف (0)

 .(اذإ كلذكو) :«ع»و «ب»و اج يف (۳)

 ۔(۳۱۸/۱) ةدعلا :رظنا (4)

 :ةيكلاملا دنع نیلوق یئارقلا رکذ )٥(

 .ةمألا لوانتي ال (ىنلا اهيأ اي) :ىلاعت هلوق نأ :لرألا

 نم هنأ ىلع ليلدلا لد ام الإ مهقح يف تبغي كي هقح يف تبث ام ىنعمب مهوانتي :يناثلا
 .هصاوخ

 لمشي هي هب صاخلا باطخلا نأ ىلع تلد ةلدألا لاقف يناثلا لوقلا يطيقنشلا حجرو

 نأ نآرقلا ءارقتسا نم انملع دقو :صوصخلا ىلع ليلدب الإ هظفل ال همكح ةمألا

 ىلاعت هلوق كلذ نمف مكحلا ميمعت هنم دوصقم لاو صاخ هظفل باطخب 6# هيبن بطاخي

 مكح هلومش مھفاف [1:قالطلا] ( اسلا ُمثقْلَط اإ > لاق مث [1:قالطلا] 4 نيل اتي »
 .عيمجلل باطخلا

 . (۲۹۳ ص) يطيقنشلا ةركذم ء(۱/٥۱١) ينارقلل مومعلاو صوصخلا يف موظنملا دقعلا :رظنا

 ۔(۳/٦۱۸) طیح ا رحبلا ۳٦۷( /۱) ناهربلا :رظنا )٦(

{To 



 ٦٤ب

 :"ةيعفاشلا ضعبو ء"باطخلا وہاو '''يمیمتلا نسحلا وبأ لاقو

 .رمألا هيلإ هجوت نم مکح ا صتخي

 .هب صتخا رماب هديبع نم ًادبع رمأ ول ةغللا لهأ نم ديسلا نأل

 .ىرخأ ةدابع هقلطمب لوانتي مل ةدابعب هللا رمأ ولو

 ىلع َنوُكَي ال كِل اھکَتْجَوَر اَرَطَو اَب دیر ىَضَق اّمَّلَف ) ىلاعت هلوق :انلو

 .[۳۷:بازحأ9لا] © َنيِنِمّؤُمْلا

 ناك ال مكحلا هب صتخا ولو «هتمأ نع جرح ا يفنب هيبنل هتحابإ للعف

 .ةلع

 .[٢٥:بازح911 6 َنيِِمْؤُمْل ِنوُد نم كَل ٌةَصِلاَح ) :ی اعت هلوقو

 .صيصختلا ظفلب هصيصخت ىلإ جيتحا امل هب صتخا ولو

 ينكردت» :لاقف #4 هللا لوسر لاس ًالجر نأ هحيحص يف ملسم یورو

 بنج انأو ةالصلا ینکردت انأو» :لاقف / «موصأف بنج انأو ةالصلا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا (۸۵۹/۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ TA ص) ةدوسملا :رظنا (١)

 ۔(۲ )٥/ ٤٤٢

 )٢( ديهمتلا :رظنا )۱/ ۲۷٢(.
 ۲٦٢( /۲) يدمآلل ماكحإلا )1/”/57١(( لوصح ا (۲۲۳ /۱) ةلدألا عطاوق :رظنا (۳)

 ۔(۱۸۲ /۳) طیح ا رحبلا

 ١



ل هللا رفغ دق هللا لوسر اي انلثم تسل» :لاقف «موصاف
 كبنذ نم مدقت ام ك

 اب مكملعأو هلل مكاشخأ نوكأ نأ وجرأل ينإ هللاو» :لاقف «رخأت امو

 . «يقتأ

 .كلذ لغم '''ةلبقلا يف هنع يورو

 هصاصتخاب هتعجارم مهيلع ركنأو هلعفب مهباجأ هنأ :ةجحلا هجو

 .مكحلاب

 نم هيف نوفلتخي اميف 6# يلا لاعفأ ىلإ نوعجري اوناك ةباحصلا نألو

 .هريغو " «نيناتخلا ءاقتلا نم لسغلا» يف هلعف ىلإ مهعوجرك ماكحألا

 باتك (۷۸۱/۲) هحيحص يف ملسم مامإلا ظفللا اذهب ًاعوفرم ةشئاع نع هجرخأ )١(

. ثيدحلا مقر بنج وهو رجفلا هيلع علط نم موص ةحص باب «مايصلا
 )611١١

 لاقف ؟مئاصلا لّبقيأ لب هللا لوسر لاس هنأ ةملس يب نب رمع نع ملسم مامإلا جرخأ )۲(

صي # هللا لوسر نأ هتربخاف «ةملس مأل» «هذه لس» #4 ہللا لوسر هل
 :لاقف كلذ عن

سر هل لاقف «رخات امو كبنذ نم مدقت ام كل ہللا رفغ دق ہللا لوسر اب
 : # هللا لو

 .«هل مكاشخأو هلل مكاقتأل يئإ ہللاو امأ»

 تسيل موصلا يف ةلبقلا نأ نايب باب ءمايصلا باتك .(/98 /؟) ملسم حيحص :رظنا

 ۔(۱۱۰۸) ثيدحلا مقر ةمرح

(r)لا لوسر لاس ًالجر نإ :تلاق آي يلا جوز ةشئاع نع ملسم مامإلا جرخأ 
 نع ل هل

 و هللا لوسر لاقف ةسلاج ةشئاعو ؟لسڈلا امهيلع له لسکی مث هلهأ عماجي لجّرلا

 .(لاستغن مث «هذهو انآ كلذ لعفأل ينإ»

 ثيدحلا مقر ءاملا نم ءا ا خسن باب ضيحلا باتك .(۲۷۲ /۱) ملسم حيحص :رظنا

(۳0۰(. 
 رو



 يف مهل هتكراشم مزل :مكح يف هكراشت ہتمأ نأ :تبث '''[اذإف]
 يف مزل نیمزالتلا دحأ يف تبث ام ناف ءارهاظ مزالتلا دوجول ؛مهماكحأ
 .رخآلا

 .نايعألا ين 5# ينلا اياضق ىلإ اهماكحأ يف عجرت تناك ةباحصلا نالو

 .(اذإ) :لصألا يفر ء(١٦٦ )٢/ رظانلا ةضور نم تبثملا )١(

ETA 



 لصف

 مايق ىلإ نیمودعم ا تلرانت دق عرشلا رماوأو "ودعم اب قلعتي رمألا

 .هفيلكت حصي '''نم ةفص ىلع / مهدوجو طرشب ةعاسلا

(١) 

(٢ 

۳( 

(0 

0) 

 رمألا قلعتي ال ''' [اولاق] :ةيفنحلا نم ةعامجو '”ةلزتعملل ًافالخ

 ةفئاطل يدمآلا هبسنو ءةیعفاشلا ضعبو ةرعاشألا بهذم وهو لوألا لوقلا وه اذه

 لاح يف مودعملا نأ ةرعاشألاو ةلزتعملا نيب ةلأسملا هذه يف فالخلا ببسو «فلسلا نم

 :نالوق ؟ال مأ ءيش وه له همدع

 ةفسلفتلا نم فئاوطو ةعيشلاو ةلزتعملا ةملكتم نم فئاوط بهذ :لوألا لوقلا

 .نيعو تاذو جراخلا يف ءيش هنأ ىلإ ةيداحتالاو

 تابثإلا لهأ ةملكتمو سانلا ريهامج هيلع يذلا مالسإلا خيش لاق :يناثلا لوقلا

 الصأ ءيشب سیل هدوجو لبق نهذلا نع جراخلا يف هنأ ةعامجلاو ةّنسلا ىلإ نيبستنملاو

 :نائيش جراخلا يف سيل هنأو نیع الو تاذ الو

 يه يتلا تاوذلا عدبأ هللا نإف هتقيقح ىلع دئازلا ہدوجو رخآلاو :ہتقیقح امهدحأ

 .ىلاعتو هتاحبس هل ءودبمو عدبمو لوعجمو قولخ وهف هناحبس هاوس ام لكف تايهاملا
 لوصأ نيب ةكرتشملا لئاسملا ء(۱۸۲/۸-۱۸۳) مالسإلا خيش ىواتف عومجم :رظنا

 يدمآلل ماكحإلا ء((۲۷۰۸ /۱) ناهربلا ء((٥٥۱ہ١۱ ص) نيدلا لوصأو هقفلا

 حيقنت نع باقنلا عفر «(1١-40١51ص) ينارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(۱)

 ٤۷ ٥-٥٤۹(. /۲) باهشلا

 .((ع)) و ((با)و «أ» يف درت مل (نم)

 .ةلزتعملا نع ىلاجرجلا ہاکح

 .(201/1) ديهمتلا :رظنا
 ١59(. ص) لوصألا نازيم ء((٥٥۱۔-١١٥٥ )٢/ صاصجلل لوصألا ین لوصفلا رظنا

 .(هنأ) :لصألا يفر ««ع»و «ب» و ءآ) نم تبثملا

۹ 
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 .هفيلكتو ہباطخ ةلاحتسال ؛ "هب

 ةنمضت لا رهاوظلا ىلإ عوجرلا :ىلع نيعباتلاو ةباحصلا قافتا :انلو
 كلذ نم عنتمي ال .مهرصع يف دجوي مل نم ىلع - هيبنو - ىلاعت هللا رماوأ
 .لحأ

 .همدع لاح لعفلا داجيإب هباطخ ليحتسي امنإو

 . ليحتسم ريغ :دوجولا طرشب هرمأو

 ةلأسملا هذه يف فالخ لا نأ (”864-05 ص) هقفلا لوصأ ةركذم يف يطيقنشلا ركذ )١(
 ءاوس ةمايقلا موي ىلإ اهرخآو ةمألا هذه لوأ نأ ىلع نوقبطم ءاملعلا عيمج نأل يظفل
 .يهاونلاو رماوألا يف

 ًاعبت ةمألا هذه نم .نيمودعملا باطخ ىلع ةحيحصلا صوصنلا تّلد دق لاق مث
 «رعشلا مهلاعن اموق نولتاقت» ي هلوقو «دوهيلا نولتاقت» 5 هلوقك اھنم نيدوجوملل

 .رهاظ وه امك عازن الب نومودعملا تاباطخ ا كلت عیمجب دوصقم اف

(f 



 لصف

 نكمتي ال فلكملا نأ همولعم يف اب - ىلاعت "هللا نم رمألا '''زوجيو
 ."هلعف نم

 ("هققحت نوكيو هطرشب '”هقلعي نأ الإ كلذ زوجي ال :''ۃلزتعم ا دنعو

 ؟«ءامسلا تدعص نإ ىبوث طخ» :هدبعل لوقي فيكو

 .(زوجي) :«ع» يف )١(

 ؛ہدبع عم لجو زع يرابلاك عوقولا طرش ءافتناب ًالاع رمآلا ناك اذإ اميف وه امنإ اذه (5)

 رمآلا ناک اذإ اما نابعش يف تومي هنأ ملعي وهو ًالثم ناضمر موصب ہرمآ اذإ هلاثم

 .طرشلا ققحتب فلكملا ملع نم دبالف هدبع عم ديسلاك نيلهاج روما او
 .(477 /1) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 .روهمجلا بهذم اذه. (۳)
 ء(٥٢ ص) ةدوسملا ؛([٢/٤٢) ةضورلا رصتخ حرش 1٤۷(« /۲) رظانلا ةضور :رظنا
 :(58+/؟) ريرحتلا ريسيئ )1١955/1(. يدمآلل ماكحإلا ء((۳/٦۱۸) ىفصتسملا

 )۱٥٥/۱(. توحرلا حتاوف

 )٤( يدمآلل ماكحإلا ء٥۱ /۱) دمتعلا :رظنا )۱٥٥/١(.

 .(قلعتي) :«ب» يف )٥(

 .(هققحت طرشب) :(ع)و «با>و «أ» يف )٦(
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 هنأ دقتعيو ملعي نأ هيلع بجي غلب اذإ يبصلا نأ ىلع عامجإلا :انلو

 مزعلا / ىلع باثيو ءةقرسلاو انزلا نع يهنم «مالسإلا ''' [عئارشب] رومام ب٥

 رضحي مل نإو كلذب ًابرقتم نوكيو «تايهنملا كرتو «تارومأملا لاثتما ىلع

 ةبقاعب ماع یلاعت ہللا نأب هملعو «ةقرس الو انز نم نک الو ةدابع تقو

 . "كلذ هنع يفني ال :رمألا

 ؟هعانتما ملعي ام میکح ا بلطي فيك :مهوقو

 نع اهدرجت عم «لعفا» هنود نمل ىلعألا لوق وه امنإ رمألا :انلق

 .ةلاحتسالاب هملع عم روصتم هذهو :نئارقلا

 نم بلطلاك هللا نم بلطلا سیلف :بلط رمألا نأ انملس نإو

 عم لصحي اذهو هدبعلا ةحلصمل هلعف ءاعدتسا وه امنإو «نييمدآلا

 .(طئارشب) :لصألا ينو ء(۸٦٦ )٢/ رظانلا ةضور نم تبغملا )١(

 .لوألا لوقلا ليلد اذه )٢(

 :نيهجو نم رخآ لیلدب ینوطلا لدتساو

 ديفم فيلكت لكو ديفم فيلكت هعوفو طرش ءافتنا رمآلا ملع ام فيلكتلا نأ :لوألا

 لجو زع هللا لات امك يصاعلا نم عيطملا راهظإ فيلكتلا ةدئافو «حيحص وهف

 زكي َنيِدِهَجُْمْلا مَعَ ىح مگنولجتلو 7 «5:كللا] ( المع نسخا رکی مولی )

 .ناحتمالا فیلکتلا ةدئافف ةلمحل ابو ؛[٣۳:دمح] © َنيِرِبَّصْلَآَو

 لك نأ :ہعوقو نايبو «عوقولا مزاول نم زاوجلاو ًاريثك عقاو كلذ نأ :يناثلا هجولا
 عم ةيمويلا تادابعلا نم هريغو ناضمر موصب فلكم ةنس لك يف نيفلكملا نم دحاو
 ءافتنا رمآلا ملع دق رمأ اذهف لعفلا تقو لبق تومي سانلا نم ريثكو «هلبق هتوم زاوج

 .هتحص ىلع نوملسملا عمجأ دقو هعوقو طرش

 .(14714-170/؟) ینوطلل ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 ہر



 يف هب ًافطل كرتلا وأ ءلاثتمالا ىلع سفنلل ةئطوت نوكي يكل «ةلاحتسالا

 .روصتم اذهو .داسفلا نع فارحنالاو دادعتسالا

 .هل ًاحالصتساو دبعلل ًاناحتما ًاضيأ كلذ ديسلا نم روصتيو



 لصف

 لکل ذإ ؛يهاونلا ماكحأ هب ''حضتت رماوألا نم هانركذ ام نأ ملعا

 راركتلا ىلإ ةجاح الف ؛/ سكعلا ىلع يهاونلا نم نازو رماوألا نم ةلاسم ٦

 .ريسيلا يف الإ

 ۔'''اھداسف يضتقي ماكحألل ةديفملا بابسألا نع يهنلا نأ :كلذ نم

 .(حضتي) :«ع» و «ب»»و «أ» يف )١(

 نیملسلا ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا بهذم وه لوقلا اذه نأ مالسإلا خيش ركذ (؟)

 .مهروهمجو

 ةلبانحلاو ةفينح يبأو كلامو يعفاشلا باحصأ نم ءاهقفلا ريهامجل يدمآلا هبسنو

 .رهاظلا لهأ عيمجو

 رصتخم حرش ؛(٢/٦٥٦) رظانلا ةضور ء(۹٦۳ /۱) ديهمتلا ء(١١٤ /۲) ةدعلا :رظنا

 ريبحتلا ءاهدعب امو ؛((۲۸۱/۲۹) مالسإلا خيش ىواتف عومجم )47١/7(: ةضورلا

 يزاريشلل ةرصبتلا .(۸4/۳) ريملا بكوكلا حرش ؛(٥/٦۲۲۸) ريرحتلا حرش

 ء(۱۹۹/۳) ىفصتسملا ء(١٠٠ )١/ ةلدألا عطاوق (۲۸۳/۱) ناهربلا 23٠١ ص)

 جاهنملا ىلع يناهفصألا حرش ء(۱۸۸/۱) يدمآلل ماكحإلا ؛.(١/585/7) لوصح ا

 طيحلا رحبلا ء(۲۸ ص) داسفلا يضتقي يهنلا نأ يف دارملا قيقحت 4015 )١/

 يناسملتلل لوصولا حاتفم ء((۲۸۸ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ )٤۳۹/1(«
 ء(۸۰/۱) يسخرسلا لوصأ ء((۱۷۳ ص) یفارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(۱۸٤ ص)

 ۲٥٦۷(. /۱) رارسألا فشک
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 ال هريغلو داسفلا يضتقي :هنيعل ءيشلا نع يهنلا :موق لاقو

 ءامهدحأ نم دوصقم وه ناتهج هل نوكي دق ءيشلا نال ؛"”!"هيضتقي

 .ىرخألا نم هوركم

 يفو ؛اھداسف يضتقي ''' [تادابعلا] نع ىهنلا :''نورخآ لاقو

 وهو ءرمألا ةقفاوم ةعاطلاو ؛ةعاط ةدابعلا نأل ؛“'ےضتقب ال تالماعلا

 .يهنلل داضم

 ؛ةحصلا يضتقي يهنلا نا : 40 وبأ :مهنم "ةفئاط نع يكسو

 ' .هنم عانتمالا نكمي ال ليحتسملا نأل

 .(هيضتقي ال هريغل هنع يهنلاو) :(ع))و «أ» ينو .(هيضتقي ال هنع يهنلاو) :(ب» يف )١(

 يهنلا نأ كلام بهذم نم حيحصلا نأ ء(۷۱ ص) لوصحلا هباتك يف يبرعلا نبا رکذ )٢(

 ىنعمل ناك ناف ؛هريغ يف ىنعمل نوكي يهنو هنع يهنملا يف ینعل نوکی يهن :نیمسق ىلع

 لدي ال هنأ هيف بلغألاف هنع يهنملا ريغ يف ینعلا ناك نإو ہداسف ىلع لد يهنملا يف

 .داسفلا ىلع

 .(نورخآلا) :«ع»و اج يف (۳)

 .(ةدابعلا) :لصألا یو ءا(ع)و (با و ءأا> نم تبثملا )٤(

 ىفصتسملا يف يلازغلاو ء(۱/١۱۸) دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لوقلا اذه راتخا )٥(

 ۔(١/٥٤/٤۸٦) لوصحلا يف يزارلاو ء۱۹۹/۳)

 .(ىكحيو) مد «أ» يف )30

 «رابجلادبع يضاقلاو مشاه وبا هنباو يئابجلا يلع وبأو «يشاشلا لافقلا ركب وبا مهنم ۷)

 .يرصبلا هللادبع وبأو

 دارملا قيقحت ء((١٠٠۱ ص) ةرصبتلا ؛.(84١ )١/ دمتعملا ء(٢٥۲ )۱١/ ةلدألا عطاوق :رظنا

 .(۱۸۸/۲) يدمآلل ماكحإلا ء(٢۲۹ ص)
 )٥٥٥/٥/١(. لوصح ا يف يزارلا نیدلا رخف ةفينح يبأل هبسن (4)

 رارسألا فشك ء(۱۷۱/۲-۱۷۸) لوصألا يف لوصفلا يف ةيفنحلا بهذم :رظنا

 ۔(۸/۱٥۲)
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 ٦ب

 ًايهنم يعدتسی يهنلاف :هلاثتما نكمي ًارومام يعدتسي رمألا نأ امكو

 .هباكترا نكمي

 موي موص نع يهنلاف ءيعرشلا عوضوملا ىلع لمحت عرشلا تاظفلو

 .اعرش هروصت ىلع لدي ديعلا

 ؛ةحص الو ًاداسف / يضتقي ال :'''نيملكتملا ةماعو ءاهقفلا ضعب لاقو

 .رابخإلا باطخ نم داسفلاو ةحصلاو :فیلکتلا باطخ نم يهنلا نال

 " [كيلع] تبتر «هتلعف نإف ؛اذه نع كتيهن» :لوقي نأ ىفانتي الف
 «بوصخملا ءاملاب هلسغب بوثلا ةراهطو ءضيحلا نمز يف قالطلاك .«همكح

 .اهداليتساب هدلو ةيراج بألا كلمو

 يأ "'«ّدر وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» : 2 هلوق :انلو
 .دجوي مل هنأكف ًادودرم ناك امو «دودرم

 دوقعك اهنع يهنلاب دوقعلا داسف ىلع اولدتسا ةباحصلا نأل '''[و]

 یو ‹ەمزالي امب وأ 4ب ةدسفملا قلعت ىلع لدي ءيشلا نع يهنلا نألو

 .قرطلا غلبأب هل مادعإ داسفلاب ءاضقلا

 .نيملكتملاو ةلزتعملا ةماعو ةيرعشألاو ةيفنحلا ضعبل يوادرملا هبسن )١(

 .(۲۲۸۸/8) ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

 .(هيلع) :لصألا يفو ء(٢/٦٥٦) رظانلا ةضور نم تبثملا (۲)

 .ملسم ظفل اذهو ًاعوفرم ةشئاع نع ملسمو يراخبلا ہجرخا (۳)

 حلص ىلع اوحلطصا اذإ باب ؛حلصلا باتك :(7717/1) يراخبلا حيحص :رظنا

 ضقن باب ةیضقألا باتک ؛(١٣۱۳ /۳) ملسم حيحص ؛((۷٦٦۲) ثیدح ا مقر روج

 .(۱۷۱۸) ثیدح ا مقر ءةنطابلا ماكحألا

 .(يناثلا) )٥٥٦/٦( رظانلا ةضور ينو لصألا يف دري مل تبثملا )٤(
 ھا



 نأل ؛ةمكحلا يف ضقانتلا ىلإ يضفي مكحلاب طبر عم اهنع يهنلا نألو

 .لسوتلا نم عنم يهنلاو «لسوتلا نم نيكق ًاببس اهبصن

 .هريغل وأ هنيعل ءيشلا نع يهنلا نيب قرف الو

 .«ةحصلا يفاني ال يهنلا نإ» :مهوقو

 .امهضقانت انب دق

 ۷ .كلذ يفكيو ًارهاظ داسفلا / ىلع لدي هنكل هضقاني ال هنأ انملس نإو

 نأ نع هجرخي الف رهاظلا فلوخ ةحصلاب انیضق يتلا عضاوملا ينو
 .ميرحتلا يف هاضتقم فلوخ امك ءركذ ام لصألا نوكي

 .روصتلا ىلع لدي :مهوق

 .ًاسح روصتلا ىلع لدي :انلق

 ءامهب رمؤي الو امهنع ىهني ال نايعرش نامكحف :داسفلاو ةحصلا امأ

 2737 «ةنبازملا»و «ةلقاحلا» ك ىهانملا رئاس هليلدو

 ةلقاحملا نع كي ينلا ىهن» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يراخبلا جرخأ )١(

 نع ىهن ٭ هللا لوسر نأ بيسملا نب ديعس نع هحيحص يف ملسم جرخأو «ةنبازملاو

 ؛حمقلاب عرزلا عابي نأ ةلقاح او رمتلاب لخنلا رمث عابي نأ ةنبازملاو ةلقاح او ةنبازملا عيب
 .حمقلاب ضرألا ءاركتساو

 ثيدحلا مقر قنبازلا عيب باب «عويبلا باتك ء(۰)٢/۱) يراخبلا حيحص :رظنا
 رمتلاب بطرلا عيب ميرحت باب ؛عویبلا باتك ء(۸/۳٦۱۱) ملسم حيحص ء۸)۷

 .(1555) ثيدحلا مقر

 :يتأي ام ةلأسملا هذه ىلع ةينبملا ةيهقفلا عورفلا نم (؟)

 = ؟ال وأ خسفي له راغشلا حاكن يف ءاهقفلا فلتخا :لوألا عرفلا
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 .هخسفب نومكحي ةيعفاشلاو ةیکلام اف

 .كلذب نومكحي ال ةیفنح او

 يف ملسم هجرخأ] «راغشلا نع ىهن + هللا لوسر نأ» رمع نبا نع ثيدحلا یو

 خسفب مكح هنع يهنملا داسف ىلع لدي يهنلا نأ یار نمف ۱۰٤[. ۰/۲ هحيحص

 .راغشلا حاکن

 .هخسفب مكحي مل هداسف ىلع لدي ال هنأ ىأر نمو

 يف يباطخلا هجرخأ] «طرشو عيب نع ىهن» 5# يتنلا نإف طرشو عيب :يناثلا عرفلا

 ۷۷٤[. /۳ نٹسلا ملاعم

 كلام مامإلا هجرخأ] «فلسو عيب نع ىهن» ت ينلا نأل فلسو عيب :ثلاثلا عرفلا

 ٦٤۷[. /؟ اطوملا يف

 .فالخ اهداسف يفف اهنع يهنم هنأل ةبوصغملا رادلا يف ةالصلا :عبارلا عرفلا

 .ةعونمملا ةنكمألاو ةعونمملا تاقوألا يف ةالصلا :سماخلا عرفلا

 .هنع يهنملا داسف ىلع لدي يهنلا نأ ىلع ءانب فالخ كلذ عیمج يفف

 419-451١(. ص) لوصولا حاتفم يف عورفلا هذه :رظنا
EA 



 ءاطع ريغ ديز ءاطعف 3 ا ءاطعلاو رطملا “ھمعک اهريغ يفو

 .نينثا نيب كرتشم دحاو لعف دوجولا يف سيلو ءورمع

 )١(ء

(¥) 

 .(ضراوع نم مومعلا نأ ملعا) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 ءيشلا اذه ضراوع نم ءيشلا اذه ليق اذإ هنأب كلذو ضراوعلا ىنعم يفوطلا نيب

 ءيجيو بهذي يذلا ىنعملا وهو ضّرعلا نم هقاقتشاو هقحليو هل ضرعي ام يأ

 الإ ضرعي ال ةقيقحلا يف هنأ يأ «ةقيقح ظافلألا ضرارع نم مومعلا» انلوق ینعمو

 .كلذ وحنو نيكرشملاو نیملسللاک ةيظفل ةغيصل
 )٥٤٥/٤((. ينوطلل ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .قافتالاب اذه

 .(۲۳۲۳ )٥/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۹۸/۲) يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 .(مهمع مطوقك اهريغ يف قلطي دقو) :«عا)و «ب»و «أ» يف

 .(زاجي هنكل) :(ع))و «ب»و «أ» يف

 .ةقيقح ال زاجم هنكل يناعملا ضراوع نم هنأ ينعي

 هراتخاو ناهرب نبا هحّحصو يزوجلا دمحم وبأو ینوطلاو ةمادق نبا لوقلا اذه راتخاو
 .يدمآلاو يرصبلا نيسحلا وبأ

 .ًازاجم الو ةقيقح ال يناعملا يف نوكي ال مومعلا نإ :ليقو
 .ةقيقح يناعلا ضراوع نم مومعلا نإ :ليقو
 -  .بجاحلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيشو ىلعي وبأو صاصجلا لوقلا اذه راتخاو

 ہا



 5 هدوجوف «ناسللاو ناهذألاو نايعألا 5 دوجو هل «لجرلا»و

 «ديز» امإ لب ءقلطم لجر دوجولا يف سيل ذإ ؛هل ''"[مومع ال] نايعألا

 .«ورمع» امإو

 يذلاو «كلذل ًاماع یمسیف امهيلع ةلالدلل تعضو «لجرلا» ةظفلو

 ًادعاصف نيئيش ىلع لادلا دحاولا ظفللا '''[وھ] :ماعلا دحو

 ۔'''قلطم

 ىلع لدي هنإف ؛««ًارمع ديز برض» :مهوق نع «دحاولا» ب انزرتحاف

 .نيظف ب نکل ريش

 )٥٤/٢(( ةضورلا رصتخ حرش ء(٦٦٦ /۲) رظانلا ةضور ء(١1١ /۲) ةدعلا :رظنا =

 حاضيإلا ء(۱۸۸/۲۰-۱۹۱) مالسإلا خیشل ىواتفلا عومجم ؛(۸۸ ص) ةدوسملا

 ىهتنملا ء((۲۰۳ /۱) دمتعملا )۲٠١۳/۲(. ناهرب نبال لوصولا ء(۱۸ ص) يزوجلل

 ء(۱۹۸/۲) يدمآلل ماكحإلا ((۲۱۲ /۳) ىفصتسملا ۱۰١( ص) بجاح ا نبال

 ریرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۱/۳) طیح ا رحبلا ء(۳۱/۱) صاصجلل لوصفلا

 ۔(۲۳۲۳ /ہ)

 مومعلاو صوصخلا ین موظنلا دقعلا :يف يونعملا مومعلا نع مالكلا لیصفت :رظناو
 ء(٦۲۸-۸٦۲ /۳) یطاشلل تاقفاوملا )1١41١/١-١54(,( )۲۰۷-۲۱١( يفارقلل

 ةلاسر) «ميركلادبع نب هللادبع نب دمحم خيشلل نييلوصألا دنع يونعملا مومعلا
 .(ضايرلاب ةعيرشلا ةيلكب هقفلا لوصأ مسق يف ريتسجام

 )١( رظانلا ةضور نم تبثملاو (دوجو ال) لصألا يف )۲/ ٦٦٦(.

 .لصألا يف دري مو «ع»و «ب»و «أ» نم تبثملا (0)

 رصتخ حرش ؛(٦٦٦ /۲) رظانلا ةضور ء(۲۱۲/۳) ىفصتسملا :يف فيرعتلا اذه رظنا (۳)

 ۔(٤٥٥ )٢/ ینوطلل ةضورلا

io. 



 نیئیش ىلع لدي هنإف «لاجر ةرشع» :مهلوق نع «أقلطم» :انلوقبو

 .ةرشعلا مامت ىلإ لب "'”[قلطمب] '''[سیل هنكل] ًادعاصن

 ال علب ام عمل قرفتس مالک ماعلا :لیقو

 :ىلإ مسقني ''' [ماعلا] مث

 .مودعملاو دوجوملا لوانتي مولعملاك ًاقلطم ًاماع '''یمسی هنم معأ ال ماع

 .'''ءيشلا :ليقو

 ال مولعملاو «مودعملا لوانتي ال ءيشلا نأل ؛قلطم ماع انل سيل :ليقو

 ۔لوھج ا لوانتي

 [لجرلا اذهو] ورمعو

(1) 

(۲) 

۳) 

٦۷) 

 ديزك ًاقلطم ًاصاخ ىمسي هنم صخأ ال صاخ ىلإ مسقنب ةنب صاخلاو

۳ 

 .«عزاو (ب))و «أ:>)و لصألا يف دري مو ء(٦٦٦ /۲) رظانلا ةضور نم تبثملا

 .(ًاقلطم) لصألا ينو (557/؟) رظانلا ةضور نم تبثملا

 .باطخلا وبآو يزارلا نيدلا رخفو يرصبلا نيسحلا وبا فيرعتلا اذهب هقّرع
 حرش ريبحتلا «(5 /1) ديهمتلا ء(٢/٥٤٥٥ )١/ لوصح ا ء(۲۰۴۳/۱) دمتعملا :رظنا

 ۔(٥/۲۴۱۴) ریرحتلا
 .لصألا يف دري ملو ((ع)و ((با) و «أ» نم تبثملا

 .(ىمسي ال) :(ع))و ((با)و «أ» يف

 لک نأل مولعلا نم صخأ ءيشلاو :لاقف مولعملا نم صخأ ءيشلا نأ ينوطلا نيب

 ءيش مودعملا :اولاق ثيح ةلزتعملل ًافالخ اندنع ًاثيش مولعم لك سيلو مولعم ءيش

 .قلطملا ماعلا لاثم يف الرق ءيشلا دمحم وبأ خيشلا ىكح اذهلو

 )55١/5(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب)) و (أ» نم تبثملا

١ 



 الو ًاقلطم ماعب سیل ام لکف :2"'ةبسنلاب صاخو ماع امھٹیب امو

 .هقوف ام ىلإ ةبسنلاب صاخ «هتحت ام ىلإ ةبسنلاب ماع وهف :ًاقلطم صاخ

 .هريغ هلمش امع هروصقو :هلمشی ام هلومشل

 .(هيبنتلاب) :«عا)و «آ» ينو «(هيبشتلاب) :«ب» يف ()

t0۲ 



 لصف

 :ماسقأ 0 ('”مومعلا ظافلأو

 ةئالث وھو ء”'دوھعلا ريغل ماللاو / فلالاب فرع مسا لک :لوألا

 :عاوتأ

(00) 

۳ 

 ديهمتلا )٥۸٤/۲-٦۸٥( ةدعلا :يف مومعلا غيص نم اهريغو غيصلا هذه :رظنا

 (150-477 /۲) يفوطلل ةضورلا رصتخ حرش ء(۱۸۷-٦٦٥ /۲) رظانلا ةضور ء(٦--٥/٥)

 حرش ريبحتلا ء(۱۰۱ ص) قدوسلا ء(۷-٦٦۷۷۷ /۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 ةلدألا عطاوق ٠١١-١١١(. /۳) ريثما بكوكلا حرش ء(٣٣۲۳-٤٣٤٣۲ )٥/ ريرحتلا

 :٠(٥٥٥٤۔۱۸/۲/۱١) لوصح لا :(۳۲۸۔۳۲۲/۱) ناهربلا ء(”50-811/1)

 طیح ا رحبلا ء(۲۲۱-۲/٢۰٣) يدمآلل ماكحإلا (۲۱۸/۳-۲۲۰) ىفصتسملا

 لوصفلا حیقنت حرش ء(۲۳۱-۲۳۳ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ ء(٥۷-٦٦ /۳)

 سئافن ٦٦-۱۷۸( /۳) باهشلا حیقنت نع باقنلا عفر ء(۱۷۸-۱۸۵ ص) یفارقلل

 رارسألا فشك ء(٢٦۱-١/١٥۱) يسخرسلا لوصأ ء(٦۱۸۵۲-۱۷۲ )٤/ لوصألا
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 رداصلا رثكأ نكلو ةقباسلا رداصملا يف امك یرخآ ًاغيص لوصألا ءاملع ضعب ركذ

 )۳١۱/۱-٤١١(« مومعلاو صوصخلا يف موظنلا دقعلا باتك وه غيصلا هذه ًاباعيتسا

 يف موهقلا حيقلت» باتك كلذكو ءةغیص نيعبرأو تسو نیتئام ينارقلا ركذ ثیح

 لاقو ةغيص نيرشعو عبرأ يئالعلا رکذ ثيح (١175-١١7ص) ««مومعلا غيص حيقنت

 .غیصلا ةيقبل ًالصف دقع مث نييلوصألا روهمج اهركذ يتلا غيصلا هذه

 .(دهعلا) :«ع»و «بد»و «أ» يف

{oy 
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 0 [نيذلا]» و «نيملسملا» ك "'عومجلا ظافلأ :لوألا

 - هظفل نم هل دحاو ال ام وهو - سانجألا ءامسأ :يناثلاو

 .(بارتلا»و «ءاملا»و «ناويحلا»و «سانلا»ك

 ينازلاو] «ةقراسلا»و «قراسلا» ك ''!دحاولا ظفل :''ٹلاٹلا

 .[٢:رصعلا] (ِرَسْخ ىف َنَشِإْلآ نإ ۶ و  [ةينازلاو

 ك ةفرعم ىلإ "ةثالثلا عاونألا هذه نم فيضأ ام : يناثلا مسقلاو
4 

 .«ورمع لام»و «ديز  دیبع)»

 ال اميف «ام»و «لقعي نميف «نم» ہک طرشلا تاودأ : "ثلاثلا مسقلا

 يف «ىتم»و «ناكملا يف '''!!نایآر] «نيآ»و ءعيمجلا يف «يأ»>و :لقعی

 .نامزلا

 .(عمجلا) :((ع))و «بد»و «أ» يف )١(

 :«ع»و «ب»و «أ» يفو ء(نيذللا) :لصألا ينو 42566 /؟) رظانلا ةضور نم تبثملا )٢(

 ۔(نیدیزلا)

 .(ٹلاٹلاو) :«عا>و «ب»و «أ» يف (۳)

 .(ماللاو فلألاب یلح ا دحاولا) :«عا)و «ب»»و «ا» يف (4)

 .لصألا يف دري مو (ع)ر ((بد) و «أ» نم تبثملا )٥(

 .(مومعلا ماسقأ نم يناثلا) :«عدو «ب»و «أ» يف (5)

 .(ةثالثلا هذه نم) :«ع»و «أ» يفر (ثالثلا هذه نم) :«ب» يف (۷)

 .(ديعك) :«ع» و «أ» يف (۸)

 .(ثلاثلاو) :«عالو «ب»»و «أ» يف (9)

 .لصألا ین دري مو «ع»و (با) و «أ» نم تبثملا )٠١(

{of 



 حتي ام ٹ و [٣:قالطلا) © بح َوُهَف هللا َلَع لُکَوَمَی نَمَو ٹ :ىلاعت هلوقك
 0 ردم در م كس رو

 .[۷۸:ءاسنلا] © ُتّوَمْلا مككردي اوٹوکت تیا و «[۲:رطاف] E ور نم سال هللا

 « تأ ُدَق هَقِيآَذ سفت لك )' :ىلاعت هلوقك «عیمج»و «لك» : عبارلا مسقلا

 .[٥۸:نارمع لآ]

 هل نكت ْمَلَو ) :ىلاعت هلوقك يفنلا قايس يف ةركتلا :سماخلا مسقلا

 .[۰١١:ہطل  املِع فب تروُطيِحُص الو 7 ء١۰ :مامنألا] € ٌةَبِحَص

 هانعمو هتروص دوجول عمجلا وه مومعلا يف لماكلا :'''یتسبلا لاقو]
 .'''[مومعلا يف رصاق هادع امو

 :"”ماسقألا هذه يف فلتخاو

 مكحب هيف لا عمجلا لقأ لب مومعلل ةغيص ال :“ةيفقاولا تلاقف
 «كارتشاك رتشم عمجلا لق لقأو قارغتسالا» نيب اميف :هيلع داز اميفو «عضولا

 ۰ ىلع لمحيف هوحنو «ةسمخلا»و «ةثالثلا» نیب «رفنلا» ظفل /

 «ثدحملا ةمالعلا يعفاشلا يللا يباطخلا باطخ نب ميهاربإ نب دمح ناميلس وبأ :وه )١(
 دهازلا رمع يبأ نع ةغللا ذخأ ءًابيدأ ًاهيقف ًاظفاح هنامز يف ملعلا ةيعوأ دحأو ةقث ناك

 ىييارفسإلا دماح وہ أو ؛مکاحلا هنع ىور ؛ةريره يبأ نباو لافقلا نع هقفلاو

 همحر يفوت ید بيرغ»و «ننسلا ملاعم»و «يراخبلا حرش»» :اھنم تافنصم هل

 .ھ۳۸۸ ةنس لباك دالب نم تسبب هللا

 ء(۲۱۸/۲) يكبسلل یربکلا ةيعفاشلا تاقبط (۱۰۱۸/۳) ظافحلا ةركذت :يف ةمجرت هل
 .(۱۲۷ /۳) بهذلا تارذش ؛(:٠١ :ص) ظافحلا تاقبط )75١5/7(: نايعألا تايفو

 .لصألا يف دري ملو «ع» و (بدو «أ» نم تبثملا ()

 يف سانلا فلتخاو) :«عرد و «آ» ينو «(ةسمخلا ماسقألا يف سانلا فلتخاو) :«ب» يف (۴)

 .(ةسمخلا ا هذه

 )٤( .يرعشألا نسحلا وبا مهنم =

 ب۸



 .'''یجلٹلا عاجش نب دمحم نع ۷٢ی يكحو

 ةنسلاو باتكلا ظافلأ ءارجإ ىلع ةغللا لهأو ةباحصلا عامجإ :انلو

 .ليلد هصيصخت ىلع لد ام الإ مومعلا ىلع

 :مومعلا ليلد ال صوصخلا ليلد نوبلطي اوناك مهنإف

 ءكلانءاسلا] 4 مروا ى هلأ ُگیِصوُيی ] :ىلاعت هلوقب اولمعف

 رشاعم نحن» هريغو ركب وبأ لقن یتح''ةمطاف ثاريم ىلع هب اولدتساو

 .'“ «ةقدص هانكرت ام ثرون ال ءايبنألا

)٤ 

 ديهمتلا (۱۸۹/۲) ةدعلا :يف ةیفقاولاو يرعشألا نسح ا يبأل لوقلا اذه ةبسن :رظنا

 رظانلا ةضور )۲٠٠/۲(« يدمآلل ماكحإلا ء(۳۲۰/۱-۳۲۲) ناهربلا ء(٦/٦)

 )٢/ ٦۷٦(ء ةضورلا رصتخ حرش )۲/ ٦۷٤(.

 .(كلذ وحن) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 ٤۸۹(« /۲) ةدعلا :يف يجلثلل لوقلا اذه ةبسن :رظناو .(يخلبلا) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .(۲۳۲۹ )٥/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۷۵۳ /۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۷ /۲) ديهمتلا

 نم وهو «ةيفنحلا خيشو.قارعلا هيقف يجلثلا عاجش نب دمحم ہللادبع وبأ :وه يجلتلاو
 كورتم وهو «لغتشاو فّئصو ف۱۸۱ ةئس دلو يؤلؤللا دايز نب نسحلا باحصأ

 ھ٢٦٦ ةنس ةأجف تام «ثيدحلا

 .(5/١15؟) بهذلا تارذش 705٠(, /5) دادغب خيرات :يف ةمجرت هل

 لوسرلا تانب رغصأ يهو :ةنسب ةثعبلا لبق تدلُو . 8 هللا لوسر تنب ءارهزلا ةمطاف
 «ةمطاف نم الإ 25 هللا لوسر لسن عطقناو هه ۲ ةنس بلاط يبا نب يلع اهجوزت لي

 .ه١١ ةنس اهنع هللا يضر تيفوت .ةئجلا لهأ ءاسن لضفأ نم ني ينلا اهدعو

 .(50-ه7 /۸) ةباصإلا :رظنا
 تلسرأ 26 ينلا تنب - مالسلا اهيلع - ةمطاف نأ ةشئاع نع ملسمو يراخبلا جرح

 نم يقب امو كدفو ةنیدم اب هيلع ہللا ءافأ ام ل ہللا لوسر نم اهثاريم هلأست ركب يبأ ىلإ

 = .«ةقدص انكرت ام ثرون ال» :لاق # هللا لوسر نإ ركب وبأ لاقف ءرييخ سم

 ٦



 :۲٢ :روثلا] € یاّرلآَو هَ ةَيِاَرلا 3 و .[۳۸:ۃدئالا] € دَ ةراَسلآَو ٌقِراَّسلأَو { اورجأو

 لَو ) [۲۷۸:رٹیا) © أَلَا َنِ یقی اَم ْأوُيَدَو مل «7+:ءارمإلا] € اًموُلَطَم لق نو )ف

 ةأرملا حكنت ال» و ٥٥از € َدْيَّصلآ ارق ال 7 و ء[0 ه:ءاسلا] € مگس اوف

 '''؛لتاقلا ثري ال»و 0 «نمآ وهف هباب قلغأ نمو» ” «اهتمع ىلع

000 

۳ 

 ثيدحلا مقر بیخ ةوزغ باب يزاغملا ٍباتك ء(٣/٤١۱) يراخبلا حيحص :رظنا

 ام ثرون ال» لپ يتلا لوق باب ؛داهجلا باتك ء(۱۳۸۰ /۳) ملسم حيحص (ء۰)
 .(۱۷۵۹) ثيدحلا مقر «ةقدص هانكرت

 2 هللا لوسر ىهن» ةريره يبأ ثيدح نم ملسمو رباج ثيدح نم يراخبلا هجرخأ

 .«اهتلاخ وأ اھٹمع ىلع ةأرملا حكنت نأ

 اهتمع ىلع ةأرما حكنت ال باب «حاكنلا باتك ء(٣٦۳ /۳) يراخبلا حيحص :رظنا
 عمجلا ميرحت باب ؛حاکنلا باتك ٠٠١١( /۲) ملسم حيحص «(۵۱۰۸) ثيدحلا مقر
 )١508(. ثيدحلا مقر ءاهتمعو ةأرملا نيب

 لوسر لاق :نايفس وبآ لاق هيفو ليوط ثيدح نم ةريره يبأ نع ملسم مامإلا هجرخأ
 قلغأ نمو :نمآ وهف حالسلا ىقلأ نمو ؛نمآ وهف نايفس يبأ راد لخد نم» كي ہللا

 .دمحأ مامإلاو دواد وبأ ظفللا اذه وحنب هجرخأو .«نمآ وهف هباب

 ثيدحلا مقر ءةكم حتف باب .داهجلا باتك :.(11401-1508//) ملسم حيحص :رظنا
 ةكم ربخ يف ءاج ام باب :ءيفلاو جارخلا باتك ء(۱۷۷ /۲) دواد يبأ ننس ء(۱۷۸۰)
 مقر .(087/17-004) دمحأ مامإلا دنسم ؛(۳۰۲۲) ؛((۳۰۲۱) ثيدحلا مقر
 )1١948(. ثیدح ا

 نع يرهزلا نع هللادبع نب قاحسإ قيرط نم ینطقارادلاو هجام نباو يذمرتلا جرخأ
 .«ثري ال لتاقلا» :لاق يي ىلا نع ةريره يبأ نع نمحر لادبع نب ديمح

 هللادبع نب قاحسإو هجولا اذه نم الإ فرعي ال حصي ال ثيدح اذه :يذمرتلا لاق
 = دنع اذه ىلع لمعلاو ءلبنح نب دمحأ مهنم ثيدحلا لهآ ضعب هكرت دق ةورف يبأ نب

fo 
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 ۔'''مومعلا ىلع ةرثك ىصحي ال امم كلذ ريغو

 ةغللا لهأ مهنإ ثيح نم ةجح ناكل :ةجح مهعامجإ نكي مل ولو

 .اهتاعوضومو اهغيصب ملعأو

 لفغي / نأ ًادج دعبيف .'"ةغل لك يف اهيلإ جاتجب مومعلا غيص نألو

 ."'اهيلإ ةجاحلا عم اهوعضي الف ؛قلخلا عيمج اهنع

 ا )١(

030 

(۳) 

 :هعضو ىلع لديو

 .ماعلا رمألا ىصع نم ىلع ضارتعالا ہجوت

 نئسلا يف يئاسنلا هجرخأو اطخ وأ ًادمع لتقلا ناك ثري ال لتاقلا نأ ملعلا لهأ

 لاق :لاق رمع نأ بيعش نب ورمع نع ديعس نب ىبحي نع كلام قيرط نم ىربكلا
 ۔((ءيش لتاقل سيل» : 3 ہلا لوسر

 ثاريم لاطبإ يف ءاج ام باب ءضئارفلا باتك ء(٤/۳۷۰۱) يذمرتلا ننس :رظنا

 باب ءضئارفلا باتك ء(۹۱۳/۲) هجام نبا ننس ء(۲۱۰۷۹) ثيدحلا مقر «لتاقل

 باتك :079/4) يئاسنلل ىربكلا ننسلا ء(٣۲۷۳) ثيدحلا مقر لتاقلا ثاريم

 )۹٦/٤(. ىبطقاردلا ننس :لتاقلا ثيروت باب «ضئارفل

 .هتغيص نم مومعلا مهف ىلع مهقافتا ىلع لدي ةرثك رصحني ال امم هلاثمأو اذه :ي

 ٦۷۷(. /۲) رظانلا ةضور :رظن

 نع نايبلا ىلإ لقاعلا جاتحي امك :ءالقعلا سوفن يف امع ةنابإلل تلعج امنإ ةغللا نأل

 لاجرلاك ءماعلا ىمسملا نع نايبلا ىلإ جاتحي كلذك «هوحنو لجرلاك صاخلا ىمسل

 .ضرغلا هنايبب قلعتير :سوفنلا يف رطخي لكلا نأل «مهوحنو
 48٠(. /۲) يفوطلل ةضورلا رصتخ حرش :رظن

 .يناثلا لیلدلا وه اذه
 ء۸



 ۔'''ةماعلا ظافلألا ىلع ماكحألاو لالحتسالا ءانبو

 ۔'''رکذ دقو ليلدلاب ةبلاطم اهلصاح ةیفقاولا ةجحو

 )١( رظانلا ةضور :يف ةعبرألا رومألا هذه نايبو حرش رظنا )581-537/4/7(.

 (Y/ ٥۸۳-۸۵۸((. ینوطلل ةضورلا رصتخم حرش يف هتشقانمو ةيفقاولا ليلد :رظنا )۲

0۹ 



(۱) 

(۲) 

(۳ 

2 

 (٥ہ)

 قفز

(۷ 

 لصف

 ۔'ماللاو فلألا هيف اميف الإ مومعلاب موق لاق دقو

 .“ماللاو فلألاب دحاولا  [مسالا] يف الإ '''نورخآ هب لاقو

 «يفنلا قايس يف ةركنلا» يف ””نيرخآتملا ''' "”نييوحنلا ضعب لاقو

 وهو ًاقلطم سنجلا لب مومعلا ديفي ال «نيكرشملا» لثم ماللاب فرعملا عمجلا نأ يأ

 .ینیبارفسإلا دماح يبأل يدرواملا ہازعو يلزتعملا مشاه يبأ بهذم

 ۳٣٣-۳۳۱(. /7) عماوجلا عج حرش عماشلا ثيغلا :(9 50 /۲) دمتعملا :رظنا

 .(مومعلاب نورخآ لاقو) :«عارو «بددو «أ» يف

 .لصألا يف دری ملو ((ع)و ((با) و «أ» نم تبثملا

 ,نمؤملاو «ينازلاو :قراسلاک ًاظفل ةيدهع ريغ مالب ىلحم درفم مومعلا غيص نم
 .ءاملعلا رثكأ دنع قساقلاو

 وبأ هبسنو يزارلا نيدلا رشف هراتخاو معي الف قارغتسالا ال سنجلا ديفي هنإ :ليقو

 .يلزتعملا مشاه يبأل يرصبلا نيسحلا

 ؛(715/1-517) ةلدألا عطاوق )544/١(: دمتعملا ء(۵۹۹/۲/۱) لوصح ا :رظنا

 .( 18-174 /۳) رينملا بكوكلا حرش

 .(نييوغللا) :«ع»و «بد»>و «أ» يف

 .يرشغزلاو يناجرجلل ینارقلا هبسن
 .(۱۸۲ ص) «لوصفلا حيقنت حرش :رظنا

 .(نيرخأتملا نم) :«عد)و «ب»دو «أ» يف

5 



 0 ِوَلِإ نب اَمَو  :یلاعت هلوقك «ةرهظم «نم» ييف نوکت نأ الإ "عت 5

 .["0:تافاصلا] € ہلا الإ ََنِإ آل > :هلوقك ةردقم وأ [10:ص] € هل

 :لاق قارغتسالل ماللاو فلألا نأ ركنأ نمو

 .دوهعملل اهنأ لمتحي

 .""سنجلا نم ةلمجل اهنأ لمتحيو

 «ةيعدألا»و «لامحًالا»و «بعكألا» ك ةلقلل وه ام عومجلا نمو

 .ةرشعلا نود ام هعوضومو «ةملغلا»و

(1) 

(۳) 

 «يفنلا قايس يف ةركن هذهو مومعلا لصحي مل لجر ينءاج ام :تلق ول كلذ لائم

 ول [51:فارعألا] 4 هو ِهنَلِإ نِ مل ام > :ىلاعت هلوق يف هريغو يرشغزلا لاق كلذكو

 .مومعلا لصحي مل «نم» فذحب هريغ هلإ مكل ام لاق

 .(187١؟ ص) یفارقلل لوصفلا حيقنت حرش يف لرقلا اذه :رظنا

 .(هيف نوكي) :(ع)و «ب»و «أ» يف

 .[ه:ةبوتلا] © َنيِكِرْشْمْل أوقاف ) :ىلاعت هلوق :وحن ةرات قارغتسالل لمعتست ماللا نأ يأ

 .ةرورضلاب هضعب دارملاو ؛زب ا تلکاو ءاملا تبرش :وح ةرات سنجلا ضعبلو

 ُنْوَعَرِف ٰیَصََتم © ًالوُسَر عو لإ آَتلَسْرَأ امك ) :ىلاعت هلوق وحن ةرات دوهعمللو
 .باطخلا يف دوهعملا لوسرلا يأ :[15-15:لمزملا] ( َلوُسَرلَآ

 الإ كلذ لهو «مومعلا ةدافإب صتخت ءيش يابف يناعملا هذه يف لمعتست تناك اذإو

 .حجرم الب حيجرت
 .(489 /۲) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 51١



 هظفل نأل ؛ماللاو فلألاب یلح ا درفملا ظفل يف الإ مومعلاب / سان لاقو ب۹
 .«تاذلاب دحاو» ىلإو «عوتلاب دحاو» :ىلإ مسقني دحاولاو ءدحاو

 ىلإ فرصناف «عونلاب دحاولا» دارأ ام هنأ ملع :صيصختلا لخد اذإف
 .(تاذلاب دحاولا»

 :يفو «ماللاو فلألا» هيف اميف راج لالدتسالا نم هانركذ ام :انلق
 .يفنلا قايس يف ةركنلا

 نيعتي :هريغو .هدوجو دنع الإ دوهعملا ىلإ ماللاو فلألا فرصلت الو

 .قارغتسالا ىلع هلمح

 .ماللاو فلألا ةهج نم هيف مومعلا ىقلتي امنإ ةلقلا عمجو

 هنأ يف ةرهاظ ةيظفل ةئيرق :''' «نالجر لب «لجر يدنع ام» :هلوقو

 ."”هعوضوم ريغ يف مومعلا ظفل لمعتسا

 .ةردقم وأ ةرهاظ «نم» عم الإ ةركنلا يف مومع ال :لاق نم ليلد اذه 0۱(

 نم يدنع ام :لاقي نأ نسحي الو نالجر لب لجر يدنع ام :لاقي نأ لیلدلا ريرقتو

 ةدايزلا تابثإ عانتمال معي لجر نم يدنع ام نأ ىلع لدي كلذو ءنالجر لب لجر

 ةدايزلا زاوجل معي ال لجر يدنع ام نأو ؛ناسللا فرع يف ضقانتلا ىلإ هئاضفإل هيلع
 تابثإ الإ نيتروصلا نيب قرف الو ءناسللا فرع يف ضقانتلا ىلإ هئاضفإ مدعو هيلع
 .مومعلا يف ةرثؤملا يه اهنأ ىلع لدف ؛اهمدعر «نِم»

 )٣۸٦/۲-۸۷[(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 یضتقال هيلع رصتقا ول لجر يدنع ام هلوق نأ :ہانعمو قباسلا ليلدلا باوج اذه (؟)
 = يفن لب لجرلا ةيهام يفن دري مل هنأ ىلع تلد ةنيرق نالجر لب هلوق نکل مومعلا

1Y 



 لامعتساک ةنيرقلا مدع دنع هعوضوم ىلع هلمح نم كلذ علمي الو

 .ةنيرقلاب عاجشلا لجرلا يف دسألا

 .هزاجم يف هلامعتسا نم عنمت مومعلا تادكؤم نمف :«نِم» ةظفل امأو

 نع ةفراص ةلصتم ةنیرق كلذ ناكف نانثا وهو هنم تبثأ ام تابثإو :ح ا نم دحار 5

 .مرمعلا ةدارإ

 ٤۸۸(. /۲) قباسلا ردصملا رظنا



/۷ 

(1) 

٦۲) 

(۳ 

C4) 

 ئال عمجلا لقأ

 ضعبو ل ؟*دواد نباو ۳ '!فالام باحصأ ضعب / نع يكحو

 ًاکلام الإ ةعبرألا ةمئألل ینوطلا هبسنو .دمحأ مامإلا نع ةیاور هنأ باطخلا وبأ ركذ

 .ةيفنحلاو ةيعفاشلا رثكأ بهذم وهو «ىعفاشلا نع ىقارعلا هاكحو

 رصتغ حرش ا رظانلا ةضور (۵۸/۲) دیھمتلا )ء0۰ /۲ر ةدعلا :رظنا

 ربن لا بكوكلا حرش .(1778/0) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۹۰/۲٦) ةضورلا

 )٦٦/٢/١( لوصح ا ١155(. ص) لوخنملا (۳۳۰ /۱) ةلدألا مطارق »)164 /م)

 يسخرسلا لوصأ 777(0 ص) لوصفلا حيقنت حرش )۳٤١/۲(« عماحلا ثيغلا

 ۔(١/١٥۱)

 .(كلام نع يكحو) :«ع»و «ب»و «أ» ین

 نباو ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا ہراتخاو كلام مامولا نع دادنمزیوخ نبأ ہاکح

 .يجابلاو نوشجالا

 ..(4/4) باهشلا حيقنت نع باقلا

 .انباحصأ روهمج لوق وهو :مزح نبا لاق
 079٠ /1) ةلدألا مطارق .(0551/4) مزح نبال ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا :رظنا

 ٦۹٤(. /۲) ةضورلا رصتخم حرش ؛((۱۲۷ ص) ةرصبتلا

 ناكو ھ٢٥٣٢ ةنس دلو .يرهاظلا يناهبصألا يلع نب دواد نب دمحم :وه دواد نباو

 .ھ۲۹۷ ةنس يفوت «لوصألا ةفرعم ىلإ لوصولا» هتافنصم نم ءارعاش ًابيدأ ًاهيقف

 تايفو ء(٢٥۲ )٥/ دادغب خيرات ء(١۱۷ ص) يزاريشلل ءاھقفلا تاقبط :يف ةمجرت هل

 )۲٥۹/٤٥(. نايعألا
16 

 - س ہا



 ئل ناك نإَف ) :یلاعت هلوقل ؛نانثا هلقا نأ :'''ةیعفاشلا ضعبو تہ
 رو

02 

(١) 

(۳ 

 ص

 نینئاب اهبجح 5 فالخ الو «[1 1 :ءاسنلا] € سدس هم الق ةو

 ِناَمْصَح ِناَذَه ل :ىلاعت هلوق يف نينئالل عمجلا ريمض ءاج دقو

 . [٠۲:ص] € َباَرْخِمْلآ أوُروَسَت وس ذإ مضَحلا اوت كأ لهو ) ء۱۹ :جحلا] © اوُمَصَتخ

 ." «ةعامج امهقوف امف نانئالا» : 5 لاقو

 .هيوبيسو ليلخلاو هيوطفنو «يوحنلا ىسيع نب يلع :مهنم
 عفر 0١40 /) رينملا بكوكلا حرش ؛((۵۸/۲) ديهمتلا ٠٠١( /۲) ةدعلا :رظنا

 ۔(۹۳ /۳) بجاح ا نبا رصتخ نع بجاحلا

 .ينييارفسإلاو «يتاعمسلا :ةيعفاشلا نم ہراتخا

 ,(741/7) عماملا ثيغلا )507/17/١(. لوصح ا ؛(٣۳۳ /۱) ةلدألا عطاوق :رظنا

 حرش ء(۲۲۲/۲) يدمآلل ماكحإلا ء(۹۳/۳) بجاحلا نبا رصتخم نع بجاحلا عفر

 ۳٥٣(. /۱) يومرألل ليصحتلا ء(4۹/۱٥) يناسملتلا نبال ملاعملا

 نم مهلك دادغب خيرات يف بیطخ او مكاحلاو يطقرادلاو هجام نبا ظفللا اذهب هجرخأ

 .ًاعوفرم يرعشألا ىسوم يبأ نع هّدج نع هيبأ نع ردب نب عیبرلا قيرط
 .نافيعض ردب هدلوو عييرلا :دئاوزلا يف

 يف بيطخلا لقنو .لوهجم هوبأو فيعض ردب نب عيبرلا :صيخلتلا يف رجح نبا لاق
 لاقو .كورتم فيعض ردب نب عيبرلا :لاق هنأ نايفس نب بوقعي نع دادغب خيرات

 هلو نالوھج امهو هدجو هدلاوو كورتم وهو ردب نب عيبرلا هيفو :ربتعم ا يف يشكرزلا

 .ًاضعب اهضعب يوقي قرط
 نع بيعش نب ورمع نع يندملا نمحر لادبع نب نامثع قيرط نم ينطقرادلا هجرخأو
 .هدج نع هيبأ

 اذهو .هوكرت يراخبلا لاق نمحرلادبع نب نامثع :ىنغملا قيلعتلا يف يدابآلا لاقو

 -  امهقوف امق نانثا باب لاق ثیح يراخبلا دنع ناونع وهو حيحص هانعم ثيدحلا
 اد



 .ةينثتلا يف دوجوم وهو ءيشلا ىلإ ءيشلا عمج نم «قتشم عمجلا» نألو

 «ةوخألا نم نينثالاب مألا تبجح ملز :نامثعل سابع نبا لوق :انلو

 ناوخألا سيلو [١1:ءاسنلا] 4 ٌةَوْحِإ هَل ناك نإَف / :- ىلاعت - ہللا لاق امنإو

 «؟كموق ناسلو كناسل يف ةوخأب

 يف ىضمو «سانلا هثراوتو «ىلبق ناك ًارمأ ضقنأ ال» :نامثع لاقف

 . «راصمألا

 انذأف ةالصلا ترضح اذإ» :لاق 4 ينلا نع ثريوحلا نب كلام ثيدح ركذ مث ةعاج =

 .«امكربكأ امكمؤيل مث اميقأو

 عيمج نم فيعض ثيدحلا نأ ةصالخلاو» :لاق مث ثيدحلا اذه قرط ينابلألا دروأو

 .«اهعيمج اهفعض ةدشل اضعب هضعب يوقي ام اهيف سيلو هقرط

 ثيدحلا مقر ةعامج نانئالا باب ةالصلا ةمافإ باتك ء(۳۱۲ /۱) هجام نبا ننس :رظنا

 كردتسملا قعامج نانئالا باب :ةالصلا باتك ؛ء(۲۸۰/۱) ينطقرادلا ننس ء۳۲)

 دادغب خیرات «ةعامج امهقوف امف نانثالا باب .ضئارفلا باتك ء(٤/٣۳۳) مكاحلل

 حيحص ء(۸٣۱ ص) ريثعملا ء(۸۱/۳-۸۲) ريبحلا صيخلتلا )۸/ 2415-4٠1١

 )۲٤۸/۲-٠٠١(. لیلغلا ءاورإ :(598) ثيدحلا مقر ء(۲۱۹/۱) يراخبلا

 .سابع نبا ىلوم ةبعش قيرط نم كردتسملا يف مكاحلاو هننس يف يقهيبلا هجرخأ (١)

 يف رجح نبا هبقعتو .يهذلا هقفاوو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص اذه مکاح لا لاقو

 .يئاسنلا هفعض دقو سابع نبا ىلوم ةبعش هيف نإف رظن هيفو :لاقف صيخلتلا

 يندملا سابع نبا ىلوم يمشاه لا رانيد نب ةبعش :بيذهتلا بيرقت يف رجح نبا لاقو
 .ظفحلا ئيس قودص

 هيف ملكت اذه ةبعش نإف ءرظن رثألا اذه ةحص يفو :لاق مث هريسفت ین ريثك نبا هدروأو

 هب ءاصخألا هباحصأ هيلإ بهذل سابع نبا نع ًاحيحص اذه ناك ولو :سنآ نب كلام
 .هفالخ مهنع لوقنملاو

 ریبحتلا صيخلتلا )۳۳٣/٤( مكاحلل كردتسملا ؛(۲۲۷ )٦/ ىربكلا ننسلا :رظنا

 )٥۹/۱[(. ريثك نبال ميظعلا نآرقلا ريسفت ء(۱/۱٥۳) بيذهتلا بيرقت ء(۸۰/۳)

 ٦



 اولعجو (عمجلا))و «ةينلا»و «داحآلا» نيب اوقرف ناسللا لهأ نألو

 «(عمجلا» رياغي نأ بجوف «هب ًاصتغ ًاريمضو ًاظفل امھنم دحاو لکل

 .«داحآلا» «ةينثتلا» / ةرياغمك «ةينثتلا»

 تيأر» :لاقي الف «ةعامجلا»و «لاجرلا» امهب تعني ال نينثالا نألو

 .«نينثا ًالاجر

 ًازاجم رخآلا نع نيظفللا دحاب ريبعتلا زاوج :هب اوجتحا ام ةياغو

 ( سالا ُمُهَل َلاَق يذلا ) :هلوق يف ءعمجلا ظفلب دحاولا نع رّبع امك

 . [1۷۳:نارمع لآ]

 «ريثكلاو «ليلقلاو عمجلاو دحاولا ىلع عقی «(مصخلا»و «(ةفئاطلا»و

 ."''عمجلا ىلع لمتشملا یتٹ ا ىلإ عمجلا ريمض ةرف 0(

 .يعرشلا مكحلا :هب دارملا ثيدحلاو

 ."”قاقتشالا مكح اهيف مزلي ال ةغللا يف ءامسألاو

 ٍناَمَصَح ِناَّدَه ) ىلاعت هلوقب يناثلا لوقلا باحصأ لالدتسا هجو نع باوج اذه )١(

 .[9:تارجحلا] 4 ْأوُلََعفأ َنيِيْؤُمْلَأ َنِم ِناَعَفِأَط نِإو > :یلاعت هلوقو :[14:جحلا] ( أوُمَصَمْخَأ

 مصخ لجر اذه :لاقي ءريثكلاو ليلقلا ىلع ناعقي ةفئاطلاو مصخلا نأ :هانعمو

 .ردصملاب فصولا باب نم هنأل :مصخ لاجرو مصخ نالجرو
 .(444-440 /۲) يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 :ةلأسملا هذه عورف نم ء(۲٥۵-٥٥٥ ص) لوصولا حاتفم يف يناسملتلا رکذ )٢(

 سدسلا ىلإ ثلثلا نع بجحت مألا نأ يف تباث نب ديزو سابع نبا فلتخا ١-

 الإ اهبجحي ال سابع نباو ءاهبجحي ديزف .بجحت ال وأ نينثالا نيوخألاب
 = .ةئالٹلاب

1Y 

 پ۷۰



 :مهاردب هريغل رقملا يف ةيكلاملا فلتخا -؟

 .مهارد ةثالث همزلي كلام لاقف

 .عمجلا لقأ يف فالخلا ىلع ءانب نامهرد همزلي :نوشجا ا نبا لاقو

 مكح لك نأ :ةلأسملا هذه ةدئاف نأ (444/7) ةضورلا رصتخم حرش يف ینوطلا ركذو

 نأ يلع هلل :لوقي نأ لثم ءروهشملا ىلع هئم ةثالثب الإ لصحي ال هنإف عج ىلع قلع

 هل تلاق وأ ئامإ وأ ًاديبع قتعأ وأ :تاعکر يلصأ وأ ءأمايأ موصأ وأ مهاردب قدصتأ

 ريئاند وأ مهاردب هريغل رقأ وأ ءقلاط تنأ :ام لاق وأ ءمهارد ىلع ينقلط :هتجوز

 ام ةثالثب نايتإلا همزلي ماكحألا نم كلذ ريغ ىلإ رقملا ةهج نم نايبلا رذعتو ؛ةقلطم
 .نيعم ددعلا نم رادقم ىلع جراخ ليلد لدي ملام ءروهشملا ىلع ركذ

 .نانثا هيفكي مصخ ا لوق سایفو
 ء۸



 لصف

 :'''['''ہمومع طقسي مل] صاخ ببس ىلع مومعلا ظفل درو اذإ
 :*ةيعفاشلا ضعبو ''!فالام (۳( [لاقو]

١) 

(۲) 

۳ 

(€) 

 )ہ٥(

 ظفللا مومعب ةربعلا نأ يأ هببس ىلع رصقي الو همومع ربتعي يآ لوألا لوقلا وه اذه

 ˆ ةنحلاو امهباحصأ رثكأو .يعفاشلاو دمحأ مامإلا لوق وهو ببسلا صوصخب ال

 .ةيرعشألاو ةيكلاملا رثكأو
 رصتخ حرش ء(1۹۳ /۲ رظانلا ةضور )١1١/7(« ديهمتلا ء(٦٦٦ /؟) ةدعلا :رظنا

 ((8605/5) حلفم نبال هقفلا لوصأ ١١7(.: ص) ةدوسملا .(501/؟) ةضورلا

 دعاوقلا (۱۷۸/۳) رينملا بكوكلا حرش ”578841/8(4) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 ةلدألا عطاوق ١44(« ص) ةرصبتلا ء(٢٤۲ ص) ماحللا نبال ةيلوصألا دئاوفلاو

 لوصح ٹا )577/١(. لوصألا ىلإ لوصولا ء(۳۷۱/۱) :ناهريلا ء(۳۹۴۳/۱)

 لوصأ )۲٠٤/۳(. طیح لا رحبلا (۲۳۹/۲) يدمآلل ماكحإلا « 8/5 /1)

 ماكحإ ء((٢٦۲ )١/ ريرحتلا ريسيت ء(٢/٦٦۲) رارسألا فشك «(۲۷۱/۱) يسخرسلا

 يف موظنلا دقعلا ء(٢۲۱ ص) ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(۲۷۰ ص) لوصفلا

 .(۳۲۹/۴) باهشلا حیقنت نع باقنلا عفر ء(٢/٣٦۳) مومعلاو صوصخلا

 .لصألا يف دری مو «ع» و «ب»و «أ» نم تبلملا

 .(لاقف) :لصألا یر ؛«عا) و «با)و «أ» نم تبثملا

 مامإلا نع ینارقلا رکذ كلذكو .ًاعيمج نارمألا كلام مامإلا نع ىور هنأ يجابلا ركذ

 ظافلألا نأ كلام بهذم هيضتقي يذلا :لاقف ىبرعلا نبا لصفو .ناتياور كلام

 :نیبرض ىلع بابسألا ىلع ةدراولا
 .هببس ىلإ هنم دارملا فرعم ىلإ جاتحي ال هسفنب ًالقتسم ظفللا نوكي نأ :لوألا

 .هببس ةفرعم دعب الإ هنم دارملا فرعي الأ :ىناثلا

 .همومع ىلع لمحيف :لوألا امأف
 .حيحص ميسقتلا اذهو ليلدب الإ معي الو هببس ىلع رصقيف :يناثلا امأو

 ؛(16١5 ص) ينارقلل لوصفلا حيقنت حرش ؛(۲۷۰ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ :رظنا

 .159-071 /۴) باهشلا حبقنت نع باقنلا عفر ء(۷۸-۷۹ ص) يبرعلا نبال لوصح ا

 .ةيعفاشلا نم فافخلاو قاقدلاو لافقلاو ينزملاو روث يبأل لوقلا اذه بسن

 نبا رصتخم نع بجاحلا عفر ء(۲/۱٦۳۹) ةلدألا عطاوق ء(١٢۱ ص) ةرصبتلا :رظنا

 7١(. 17 /۳) طیح ا رحبلا «(۱۲۲ /۳) بجاحلا
1۹ 



1/۷۱ 

 .صيصختلاب هجارخإ زاجل ریثات ببسلل نكي مل ول ذإ ؛همومع طقسي
 .يوارلا هلقن الو

 يف هسفنب هرابتعا بجيف ببسلا يف ال «عراشلا ظفل يف ةجحلا نآ :انلو
 .همومعو هصوصخ

 مومعل ؛هميمعت  [زجم] مل :لاؤسلا نم صخأ ناك ول كلذلو
 .لاؤسلا

 ؛نهلك نقلط «قلاوط يئاسن» :لاقف قالطلا اهجوز ةأرما تلأس ولو
 .لاؤسلا صخ نإو ءهظفل مومعل

 ین "”راهظلا ةيآ لوزنك [بابسأ] ىلع تلزن / عرشلا ماكحأ رٹکاو
 ''ےراصلا نب سوأ

 ۔(بجی) :لصألا نر (144 /۲) رظانلا ةضور نم تبثملا )١(

 .(540 /؟) رظانلا ةضور نم تبثملاو (ماكحأ) لصألا يف (۲)

 لإ ههنا نإ ْرِهِجَهْمُأ نه ات مها س مکنب تورطت نأ ) :ىلاعت هلوق يهر (۳)

 نيو © وَ فعل هلا < ترو وو ٍلْوَقْلا نْي رَ َنوُنوُقيَل مو هَكَذَا
 ريد مامي نأ لب ني وقر زیِرخََ اولَق اَمِل َنوُدوُعَي ٌمُث ميش نم نوره
 . [-؟:ةلداجلا] ( یبَخ َنوُنَمْعَت اَمِب ُهَلآَو هب تروظَعوُت

 نب هللادبع نب فسوي نع )۲۲۱٢( ثيدحلا مقر )٢٦۷٦/١( هننس يف دواد وبأ جرخأ )٤(

 .تماصلا نب سوا يجوز ينم رهاظ :تلاق ةبلعث نب كلام تنب ةليوخ نع مالس
 امف «كمع نبا هنإف هللا يقتا» :لوقیو هيف ينلداجي لي هللا لوسرو هيلإ وكشأ تئجف

 ىلإ ١[ :ةلداجل] € اھچْرَز ىف كي ىتْلأ لوق هَ َمِمَس َدَق  نآرقلا لزن ىتح تحرب
 :تلاق «نيعباتتم نيرهش موصيف» :لاق .دجم ال :تلاق «ةبقر قتعي» :لاقف «ضرفلا

 = ام :تلاق «ًانیکسم نیتس معطيلف» :لاق ؛مايص نم هب ام ريبك خيش هنإ هللا لوسر ای
{Ye 



 7 يف

(١) 

 قفز

 فالخ ال هنإف ؛بہسلا صيصخت زاوج ميمعتلا بوجو نم مزلي الو

 ؛هريغ نايب ىلإ هنايب نع لدعيف ءيش نع لاسی ال ذإ ؛ةعقاولا نايب هنأ

 ينإف هللا لوسر اي :تلق ءرمت نم قرعب رلتعاس يتأف :تلاق «هب قدصتي ءيش نم هدنع
 ىعجراو انیکسم نیتس هنع اهب یمعطاف ىهذا ؛تنسحأ دق» :لاق رخآ قرعب هئيعأ

 1 ۱ ۰ .«كمع نبا ىلإ

 ًاردب دهش «تماصلا نب ةدابع وخأ يراصنألا سيق نب تماصلا نب سوأ :وه سوأو

 .ةنس نيعبسو نيتنثا نبا وهو ةلمرلاب ھ٣7 ةنس يفوت «دهاشملاو

 )105/1-/١99(. ةباصإلا :ین ةجرت هل

 هده ميسا لإ ءا ف نكي لَو َحُهَجَوْزَأ َنوُمْرَي َٹِذَلَو ظ :ىلاعت هلوق يهو

 ن نإ هيلع قا تتح نأ ُهَسِمََقَتَو ھ قول نیل نإ لأب تدب عبرا ْمِمِدَحَأ
 .[«-5:ررنلا] € نبذل َنِم

 نب كيرشب 8 ينلا دنع ہتارما فذق ةيمأ نب لاله نأ :وه ناعللا ةيآ لوزن ببس

 ىلع اندحأ ىأر اذإ هللا لوسر اي :لاقف ءكرهظ يف دح وأ ةنيبلا # ىبنلا لاقف ءامحس

 لاقف كرھظ يف دح الإو ةنیبلا لوقي  ينلا لعجف ؟ةنيبلا سمتلي قلطتي ًالجر هتأرما
 لزنف دحلا نم يرهظ يربي ام هللا نلزنيلف قداصل ينإ قح اب كثعب يذلاو لاله
 ؛(514/9) هحيحص يف يراخبلا هجرخأ .(مهجاوزأ نومري نيذلاو) هيلع لزنأو ليربج
 ملسم هجرخأو (5ا/11) ثيدحلا مقر «باذعلا اهنع أرديو باب «نآرقلا ريسفت باتك

 )١5945(. ثيدحلا مقر ناعللا باتك ۱۱۳١٣(( /۲) هحيحص یف

 رماع نب ملعألا دبع نب سيق نب رماع نب ةيمأ نب لاله وه ةيمأ نب لالهو
 باتو كوبت ةوزغ نع اوفلخت نيذلا ةثالثلا دحا وهو اهدعب امو ًاردب دهش .يراصنألا

 .ةيواعم ةفالخ ىلإ شاع هنإ ليق مهيلع هللا

 ۔(٦/٥٥٤) ةباصإلا :يف ةمحرت هل

RAI 



 عنتميف ًانيقي هل ظفللا لوانت نیبیل ًاديفم هل يوارلا لقن ناك اذهلو
 . ھا دئاوف هيفو کا صر 0 5

 .دئاوف هل لب هل ةدئاف ال ببسلا لقن نأ ملسن ال يأ )١(
 :يلي ام دئاوفلا كلت نم يفوطلا ركذ (؟)

 .هروص نم هريغ نم مكحلاب صخأ ببسلا نأ نابي ١-
 نم خسانلا ةفرعم ةدئاف خيراتلا ةفرعم يفو هببس ةفرعمب مكحلا خيرات ةفرعم ٢-

 .خوسنملا

 نيذلاك نيفنصملا باوث رٹکیف اھبابساب ماكحألا ةفرعمب ةعيرشلا ملع ةعسوت 0-7
 ۔لوزنلا بابسأ اوفنص

 .مه ىرج امو فلسلا عئاقوب يساتلا -4
 يف فالخ او مكحلا صاصتخا يعدي نأ مصخلا عستا ال ببسلا لقني مل ول هنأ 0

 .۔فیفختو ةعسار ةمحر ةيلمعلا لئاسملا
 (0:57/5-0:9) ينوطلل ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

Sal 



 لصف

 ةعفشلاب ىضق»و ''' «ةنبازملا نع ج هللا لوسر ىهن» :یباحصلا لوق

 0 «مومعلا يضتقي» ''' «مسقي م اميف

000 

0") 

 و

(4) 

 .يکاحلا ظفل يف ال يکح ا ین ةجحلا نأل ؛ هل مومع ال :موق لاقو

 هجيرخت قبس
 #2 ينلا ىضق» لاق - امهنع هللا يضر - هللادبع نب رباج نع يراخبلا هجرخأ

 .«ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف مسقي ملام لك يف ةعفشلاب

 .«مسقت مل ةكرش لك يف ةعفشلاب 34 هللا لوسر ىضق» :لاق رباج نع ملسم هجرخأو

 مقر ءمسقي مل اميف ةعفشلا باب ةعفشلا باتك ء((۱۱۸/۲) يراخبلا حيحص :رظنا

 مقر ةعفشلا باب «ةاقاسملا باتك ء(۱۲۲۹/۳) ملس حيحص ء(۷٥۲۲) ثيدحلا

 )15١8(. ثيدحلا

 ماحللا نباو حلفم نباو ینوطلاو ةمادق نبا ةلبانحلا نمو يدمآلا لوقلا اذه راتخا

 .ةيكلاملا نم يواشوشلا هحجرو راجنلا نباو يوادرملاو

 ةضورلا رصتخم حرش «(5948/7) رظانلا ةضور )۲٥٥/٢( يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 ماحللا نبال هقفلا لوصأ يف رصتخملا ء(۸۹/۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء۲)

 2770 /9) ریل لا بكوكلا حرش ء(٥/٤۷٤۲) ریرحتلا حرش ريبحتلا ء(١۱۱ ص)

 ۔(٣/٣٣۱) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر

 .نييلوصألا رثكأل راجنلا نبا هبسن

 حرش ء(١/٦/٦٦٦) لوصح ا ؛(۸/۱٣۳) ناهربلا :ًاضيأو ةقباسلا رداصملا :رظنا

 بجاح ا نبا رصتخم ىلع دضعلا حرش ((67/1) عماوجلا عج نتم ىلع يلح ا

 )۲۹٤/۱(. تومحرلا حتاوف ء(۱۸۸ ص) ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء۷۲)
VY 



 ب۱

 مومع يف ظفللا اذه ىلإ عرجرلا مهنم فرع دقف ةباحصلا عامجإ :انلو
 ««ةرباخملا») يف جیدخ نب عفار ثيدح ىلإ رمع نبا عوجرك روصلا

 ةرمثلا عيب))و ("«ةرباخملاو ةلقاحلاو ةنبازملا» ک ظفللا اذهب مھجاجتحاو

 نكي مل ول ذإ ؛اھب لمعلا ىلع ليلد .يهانملا رئاسو "”«اهحالص ودب لبق
 ۔المح ظفللا ناك كلذك

 .لبق ركذ ام ؛ميمعتلا بجول نيعم صخش يف ةيضقلا تناك / ول مث

 .هجيرخت قبس )١(

 ةرباخملا نع كلي ينلا ىهن» - امهنع هللا يضر - ہللادبع نب رباج نع يراخبلا جرخأ )۲(
 رانيدلاب الإ عابت ال نأو هحالص ودبي یتح رمثلا عیب نعو ةنبازملا نعو ةلقاح او
 نع ىهن» # هللا لوسر نأ ہللادبع نب رباج نع ملسم هجرخأو «ايارعلا الإ مهردلاو
 مهاردلاب الإ عابت الو معطت یتح رمثلا عيب نعو ةنبازلا نعو ةلقاح او ةرباخملا
 .«ايارعلا الإ ريئاندلاو

 رم هل نوكي لجرلا باب ةاقاسملاو برشلا باتک ((۱۷۰ /۲) يراخبلا حيحص :رظنا
 ۱۱۷٤(. /۳) ملسم حیحص ء(۲۳۸۱) ثيدحلا مقر لخن يف وأ طئاح يف برش و
 )۱٥٥١(. ثيدحلا مقر ةنبازملاو ةلقاح ا نع يهنلا باب عويبلا باتك

 .هجيرخت قبس يذلا ہللادبع نب رباج ثيدح نم يراخبلا هجرخأ ()

 ودبي یتح رامثلا عیب نع ىهن» لي ہللا لوسر نأ رمع نبا نع ملسم هجرخأو
 .«عاتبملاو عئابلا ىهن اهحالص

 ودب لبق رامثلا عيب نع يهنلا باب ؛عريبلا باتك »)41710 /۳) ملسم حیحص :رظنا

 )۱٥٥١١(. ثيدحلا مقر اهحالص

 اچ

A: 



 لصف

 هيف ٩ ریو :«نينمؤملا»و «سانلا» ىلإ ًافاضم باطخ ا نم درو ٢١

 ۱ 5 ۱ نم نل ؛"دبعلا

 «ضيرملا»ك هيف مومعلا عفر بجوي ال فيلاكتلا ضعب نع هجورخو

 ° «رفاسملا»و

 (امو) :(ع))ر (با)و فر يف )١(

 .(لحاد) :«ع» يف )٢١(

 نم يناجرجلاو ةيعفاشلا رثكأو هباحصأو دمحأ مامإلا مهنم ررهمجلل حلفم نبا هبسن (7)
 .ةمئألا عابتأ رثكأو دمحأ مامإلل يوادرملا هبسنو ةيفنحلا

 ةيعفاشلا ضعب لوق وهو رارحألا عابتا مهنأل ليلدب الإ نولخدي ال :ليقو
 ناک نإو مهلمش ىلاعت هللا قحب باطخلا ناك نإ :ليقو «ةيكلاملا نم دادنم زيوخ نباو

 .يفنحلا يزارلا ركب وبأ ہراتخاو .الف نييمدآلا قحب

 رصتخ حرش ء(۷۰۱/۲) رظانلا ةضور ؛(۲۸۱/۱) ديهمتلا ء(۸/۲٣۳) ةدعلا :رظنا

 )810١/1(: حلفم نبال هقفلا لوصأ ۳١(« ص) ةدوسملا .(014/7) ينوطلل ةضورلا

 )۲٤۲/۳(« رينملا بكوكلا حرش ۲٢۸( /8) يوادرملل ريرحتلا حرش ريبحتلا

 يلح ا حرش ء(١۲۷ /۲) يدمآلل ماكحإلا ء(١/٣٥۳) ناهربلا ء((۷ ص) ةرصبتلا

 يجابلل لوصفلا ماكحإ ء(۱۸۱/۴۳) طبح ا رحبلا .(511/1) عماوجلا عمج نتم ىلع

 حيقنت نع باقنلا عفر ء(۱۹۲ ص) یفارقلل لوصفلا حيقنت حرش «(۲۲۳ ص)

 .(۲۷۹/۱) تومحرلا حتاوف ۲٥٢((: /۱) ريرحتلا ريسيت ء(۱۸-۳/٦۱۸۷) باهشلا

 )٤ :ةلاسملا هذه عورف نم يونسإلا ركذ =

 ء۵



 هيف 006 ال امو ««سانلا» ىلإ فاضملا عمج ا يف (ءاسنلار) لخدیو

 .''' «طرشلا تاودأ» ك ''' [ٹیناٹلاو] ريكذتلا ظفل

 «لاجرلا» ك ءامسألا نم روكذلاب صتخي اميف نلخدي الو
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 ۔  «روكذلا»و

(١) 

(۲) 

۲۳) 

 وو

 هنإف مرحلا لوخد يف ديسلا هل نذأ اذإ ةرمعلا وأ جحلاب مارحإلا بوجو :لوألا عرفلا
 حيحصلاو «ًامر الإ دحأ ةكم لخدي ال» :ًاعوفرمو ًافوقوم سابع نبا نع يور دق

 .بوجولا مدع
 ةهج نم عناملا نأل ؛اهروضح يف هديس هل نذأ ذإ هيلع ةعمجلا بوجو :يناثلا عرفلا

 .عنملا ًاضيأ حيحصلاو ءیفتنا دق ديسلا

 .(7 ه5 ص) يونسإلل ديهمتلا :رظنا

 .(نيبتي الود :((ع))و ((با)و «أ» يف

 .لصألا يف دري ملو «عا)و (با) و «أ» نم تبثملا

 .ةعبرألا ةمئالل يوادرملا هبسن لوقلا اذهو ثنؤملا معت اهنإف ةيطرشلا (نم)) لثم

 للي ينلا لوق ناب اولاقو ةيفنحلا ضعبل لوقلا اذه بسنو روكذلاب صتخت اهنإ :ليقو

 .ةأرملا لوانتي ال «هولتقاف هنيد لدب نم»

 1١(: 4 ص) ةدوسملا 2510 /7) ةضورلا رصتخم حرش ؛(۷۰۱/۲) رظانلا ةضور :رظنا

 حرش ؛(٤۸٥۲ /0) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۸۷۰/۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 يلحملا حرش ء(١٠۳ )١/ ناهربلا (1۲۲ /۲/۱) لوصح ا )54١/7(. رینملا بكوكلا

 ء(٥۱۲ /۱) بجاح ا نبا رصتخ ىلع دضعلا حرش ء(۲۸/۱٦) عماوجلا عمج نتم ىلع

 .(475/5؟) ةيادهلا ء(۱۷۷ /۳) طیح ا رحبلا

 ال ثنؤملاو ركذملا نم دحاو لک نأ ىلع ءاملعلا قفتا :يدمآلا لاق قافتالاب اذهو

 .ءاسنلاو لاجرلاک رخآلاب صاخلا عمجلا يف لخدي

 ۲٦٢(. /۲) ماكحألا :رظنا

 ھا



 :هلوقك نيركذملا ریمضو '''؟نیملسملاک] :نونلاو واولاب عمج ا اماف

 . “هيف نلخدی نهنأ '”یضاقلا راتخاف ''' [م١:فارعألا] ( اوُبَرْخَآَو اول )

 4و 000 , . 5
 ۱ دواد نباو'ةیفنلا ضعب لوق وهو

 هللا نآل ؛هيف نلخدي ال نهنأ :نورتكألاو '''باطخلا وبأ راتخاو

 ظفلب هصخيو ٗءادتبا هتبثي ”[امف] ءزيمتم ظفلب تاملسملا ركذ ىلاعت

 ىنعم يف هنوك وأ سايق نم رخآ ليلدب الإ هيف نلخدي ال نيملسملا

 .ريكذتلا بلع ثنؤملاو ركذملا عمتجا ىتم هنأ انلو

(۱) 

٦۲) 

(۳ 

(0 

(0) 

(WD 

(¥) 

(A) 

(4) 

 .لصألا يف دری ملو ((ع) و (بد)و «أ» نم تبثملا

 . [۱٣:فارعأ9ا] ( َنيِفِرْسُمْلا بي ال نإ ورس الو اوُبرْخَآَو اولو ) :ی اعت لاق

 )١١/۲(. ةدعلا :رظنا

 .ةلباتح لا رثكأو دمحأ مامإلا مالك رهاظ وهو

 .(1141/1/5) ريرحتلا حرش ريبحتلا ؛(۲/٤٦۸) حلفم نبال هقفلا لوصأ :رظنا

 .(711/1) ريرحتلا ريسيت ء(١/٣۲۳) يسخرسلا لوصأ :رظنا

 ۸٦٤(. /۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ «(۲۹۰ /۱) ديهمتلا يت هل هتبسن رظنا

 .(۲۹۱/۱) ديهمتلا :رظنا

 .ءاهقفلا مظعم نع ناهرب نبا هلقنو ةیعفاشلا رثكأو ینوطلا ہراتخا

 ؛(۲/٤۸۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٢/٥١٢) ینوطلل ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 ظیح ا رحبلا ء(۲۱۲/۱) لوصألا ىلإ لوصولا ء(۵/٢۷٢۲) ريرحتلا حرش ريبحتلا

1). 

 ۔(امیف) :لصألا یفو ء(۷۰۳/۲) رظانلا ةضور نم تبثلا

۷۷ 



 :«اودعقا»و «اوموق» / ءاسنلاو لاجرلا نم هترضحب نمل لاق ول اذٰلو اف

 .مهعيمج لوانت

 ًاليوطت دع :«ندعقا»و «اودعقا»و ««نمق»و «اوموق» :لاق ولو

 ةو
 ؛هتجوزو «مدآل ًاباطخ [۳۸:ةرقبلا] © اوطبهَأ نلف # :ىلاعت هلوق هنيبيو

 .ناطيشلاو

 نه حلاصلا ماعلا ظفللا يف نٰموخد عني ال درفم ظفلب نھ  ہرکذو

 ( لدَكيِيَو ليرټڃو لسو يكلم آل اودع نک نم  :لیلاعت هلوقك
 , 217 ور ةرقبلا]

 عنتمي ال تانمؤملاو تاملسملا وحن ًانايبتو ًاحاضيإ نهب صاخ ظفلب نهدارفإ نأ يأ )١(

 كلذو ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نم كلذ نوكي لب ءنه مومعلل حلاصلا ظفللا

 يف نالخاد امهو [ةه:ةرقبلا] ( َللَكِبيَو لیربچَو فِلُسُرَو فَيَكِبلَمَو ڑ :ىلاعت هلوق لثم
 .ةكئالملا

 ۵٥٥(. /۲) ةضورلا رصتخ حرش رظنا

4۷۸ 



 لصف

 ۔'''روھمحج لا دنع صخي مل اميف ةجح يقب صيصختلا هلخد اذإ ماعلا

 :ًازاحب ريصي هنأل ؛ةجح یقبی ال :''نابآ نب یسیعو "روث وبأ لاقو

 .المجم ىقبيف ةنيرق الو ءانيديآ نم عضولا جرح دقف

000 

٦۲۲) 

 قرف

 ءاهقفلا روهج نع يلاعملا وبأ هلقنو ةيفتحلاو ةيعفاشلاو ةلبان ا رثكأ بهذم وهو

 .روهمجلل حلفم نبا هبسنو

 رصتخم حرش ؛((٢/٦۷۰) رظانلا ةضور ء(٢/٤٢۱) ديهمتلا ء(٣٥۵ /۲) ةدعلا :رظنا

 حرش ۷۹٤(« /۲) حلفم نبال هقفلا لوصأ ؛(١٦۱ ص) ةدوسملا .(675/1) ةضورلا

 لوصولا )١/ ۳٤٤( ةلدألا عطاوق ء(١۱۲۲ص) ةرصبتلا ء(١٦۱ /7) رينملا بكوكلا

 حرش ء(۲۳۲/۲) يدمآلل ماكحإلا ء(۲۸۱/۱) دمتعملا ء(۲۳۳/۱) لوصألا ىلإ

 لوصفلا ماكحإ ء(۸٦۲ /۳) طیح ا رحبلا )0/7١(: عماوجلا ممج نتم ىلع يلح ا

 حيقنت نع باقنلا عفر ء(٢۲۲ص) لوصفلا حيقنت حرش ء(۷٢۲ ص) يجابلل

 .(۳۰۷ /۱) رارسألا فشك ء(١/٤٢۱) يسخرسلا لوصأ ء(۳۸۱-۳۸۳ /۳) باهشلا

 حرش ؛ء(٢/٦۷۰) رظاتلا ةضور )١47/5(4: ديهمتلا :يف هل لوقلا اذه ةبسن رظنا

 ۲٦۹( /۳) طیح ا رحبلا ء(۲۳۲ /۲) يدمآلل ماكحإلا 2055 /7) ةضورلا رصتخم

 .(۳۰۱۷/۱) رارسألا فشك

 .ةقباسلا رداصملا يف هل لوقلا اذه ةبسن رظنا

 هيلع بلغ مث ثيدحلا باحصأ نم ناک يفنحلا ةقدص نب نابأ نب ىسيع :وهو

 :اهنم تافنصم هل «ةرصبلاب ءاضقلا ىلوت «ينابيشلا نسحلا نب دمحم ىلع هقفت «يأرلا

 .ها١1 ةنس ةرصبلاب يفوت ««سايقلا تابثإ»

 تاقبط )۱۵۷/۱۱-۱٦۰(« دادغب خیرات ء(٤/٥٦) ةئيضملا رهاوجلا :يف ةمجرت هل

 )٠١/ ٤٤١(. ءالبنلا مالعأ ريس ء(۱۳۷ ص) يزاريشلل ءاھقفلا

۷۹ 



 مومع نم امو تامومعلاب - مهنع هللا يضر - ةباحصلا كسمت :انلو

 يف مد نی اَمَو  :ىلاعت هلوقك ريسيلا الإ صيصختلا هيلإ قرطت دقو الإ
 .[٦:دوھ] € اًهْقْزر هللا ىلع الإ ضْرأل

 ۔عونم «أزاجي ريصي)» :مهوقو

 .ةقیقحاک وهف دارملا هنم فرعي ناك اذإ ليلد زاج اف :ملس نإو

 .ةنيرق ال :/ مهوقو ب۲٢۷

 .ةنيرق صيصختلا ليلد :انلق

 باحصأ لوق وهو ءصیصختلا دعب ةقيقح هنأ :'''يضاقلا راتخاو

 ."”ىعفاشلا

 ام ريغ يف ًالمعتسم هنوكل ؛لاح لك ىلع ””ازاجم ريصي :موق لاقو

 .هل عضو

 صصخ نإو] أزاجم ناک :لصفنم لیلدب صصخ نإ :نورخآ لاقو

 )١( ةدعلا :رظنا )۲/ ٢٥٥(.

 )٢( .يكبسلاو يتييارفسإلا دماح وبأو يناعمسلا مهنم ةیعفاشلا رثكأ بهذم وه

 بجاح ا نبا رصتخ نع بجاح لا عقر ء(١/٤٣٤۳) يناعمسلل ةلدألا عطاوق :رظنا )۳/ 1١7(.

 ) )۳نبا ہراتخاو ةرعاشألا روهمجو ةلزتعملا نم مشاه يباو يئابجلا يلع يبأ بهذم وهو

 .يدنهلا يفصلاو يواضيبلاو بجاحلا
 ىلع يناهفصألا حرش ء(۱۰۳/۳) بجاح ا نبا رصتخم نع بجاحلا عفر :رظنا

 لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(۳۷۱/۱) جاهنملا )٤/۱٢١۷۱(.

 )٤١( .(راص) :«ع»و «با»و «أ» يف

 راح



 .رخآ ءيشل ًاعوضوم ةدايزلاب ريصي هنأل ؛''"['''زاجمب سيلف لصتم ظفلب

 لديف نونلاو واولا ديزت مث «دحاو ىلع لدیف «ملسم» لوقت كنإف

 .ًازاجم هلعجن الو دئاز رمأ ىلع

 نأل ؛ةلصتملاك عرشلا نم ةلصفنملا ةنيرقلا نأ :يضاقلا لوق هجوو

 نيسحلا وبأو يزارلا نيدلا رخف هراتخاو ءيخركلا نسحلا يبأل لوقلا اذه بسن )١(

 .يرصبلا

 ء(۲۸۲ /۱) دمتعملا ء(۱۸۳ /۱) لوصح ا ١١5(. ص) ةدوسملا ٤۵۷۹(( /۲) ةدعلا :رظنا

 .(٢۲۲ص) ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش

 .(لصتمب ال) :لصألا يفو .«عا>و «ب» نم تبثملا (5)

 "ء۸۱



(١) 

(۲) 

(۳) 

 لصق

 .""ادحاو ىقبي نأ ىلإ مومعلا صيصخت زوجيو

 .ةيفنحلا رثكأو ةیکلا ا بهذم وهو ةيعفاشلل يناعمسلا هبسنو ةلبانحلا رثكأل يوادرملا هبسن
 رصتخم حرش ء((۷۱۲/۲) رظانلا ةضور ؛(۱۳۱/۲) ديهمتلا ء(٤٤٥ /۲) ةدعلا :رظنا

 ء(۸۸۳ /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۱۱-١۱۱۷ ص) ةدوسملا ء(٢/۷١٥) ةضورلا

 ةلدألا عطاوق (۲۷۱/۳) رينملا بكوكلا حرش ؛(٦/۱۹٥۲) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 «(۲۸۳ /۲) يدمآلل ماكحإلا ء(۱/۱٥۳) ناهربلا ء(١۱۲ ص) ةرصبتلا (۳/۱)

 عفر ؛ء(٢٢۲ ص) يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(٤۲ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ

 روتكدلل باهولادبع يضاقلا دنع هقفلا لوصأ ء(۳۷۱/۳) باهشلا حيقنت نع باقنلا

 ريرحتلا ريسيت ء(۲۷/۲) رارسألا فشك :؛((۳۱۹۔۳۱۷ص) سيرلا نسح ادبع

 .(۴۰۱/۱) تومحرلا حتاوف (۳۲/۱)

 نبال هقفلا لوصأ ء(٢/۱۳۱) ديهمتلا ء(۵ ٤٤ /۲) ةدعلا :يف هل لوقلا اذه ةبسن رظنا

 ۔(۸۸۳ /۳) حلفم

 دلو «هل بقل وهو صاصح اب فورعلا يزارلا ركب وبأ يلع نب دمحأ :وه يزارلاو
 ةيفنحلا مامإ وهو «يخركلا نسحلا يبأ ىلع هقفلا سردو دادغب درو ف ۳۰٣ ةنس
 «لوصألا يف لوصفلا» اهنم تافنصم هل .عرولاو دهزلاب فرع «يخركلا هخيش دعب

 .هالا/٠ ةنس يفوت «نآرقلا ماكحأ»و

 تارذش ؛(٤/٣۳۱) دادغب خيرات )١/ 415-4١5 ةينسلا تاقبطلا :يف ةمجرت هل

 .(۷۱/۳) بهذلا

 ۳٥٣( /۱) ةلدألا عطاوق ء(١۱۲ ص) ةرصبتلا ء(٢/٥٤٥٤) ةدعلا :يف هل هتبسن رظنا

 .(۲۷ /۲) رارسألا فشك
AY 



 .ةقیقح ا نع هب جرخي هنأل ؛عمج ا لقأ نم ناصقنلا زوجي ال :'''یلازغلاو

 كلذكف كلذ زوجي ةلصتملا يفو ءةلصفنلاك ةلصتملا ةنيرقلا نأ :انلو

 '''!ۃلصفلا

 «ريبكلا لافقلاب فورعم ا يعفاشلا يشاشلا ليعامسإ نب يلع نب دمحم :وه لافقلاو =

 ؛جیرس نبا نع هقفلا ذخأو ؛يوغبلاو ريرج نباو ةميزخ نبا عمس ف۲۹۱ ةنس دلو

 هلو رهنلا ءارو ام دالب يف يعفاشلا بهذم رشتنا هنعو ءأيوغل ًايلوصأ ًاثدحم ًاهيقف ناكو

 ھ٣٦٦ ةنس يفوت .«ةلاسرلا حرش»)و «هقفلا لوصأ يف باتك»

 ةيعفاشلا تاقبط ء((۲۲۸/۱) حالصلا نبال ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط :يف ةمجرت هل

 ۲٠١(. /4) نايعألا تایفو ء(٢/٦۱۷) ىكبسلل

 ۔(۳۱۱/۳) ىفصتسملا رظنا (١)

 )١( ص) ديهمتلا :يف ةلأسملا هذه عورف رظنا ۳۷۸(.

EAT 



)/۷۳ 

 لصف

 ."''ماعلاب باطخ لا يف لخدي بطاخملاو

 :دعرلا] ( ءىس لك یخ هلآ ) :یلاعت هلوق لیلدب لخدي ال : موق لاقو

 .كلذ وحنو ]111

 .[هوركذ] امم بطاخملا تجرخأ ةئيرقلا نأل ؛/ دساف اذهو

 :هنوكل رمألا يف لخدي ال رمآلا نأ :“'باطخلا وبأ راتخاو

 .هسفن نود ناسنإلا نوك روصتي الو «هتود وه نمت لوقلاب لعفلل ءاعدتسا

 (تح) :(ع)او ((بالو «أ» يف )١(

 ةلبانحلا رثكأل راجنلا نبا هبسنو أيهن وأ ًارمآ وأ ًءاشنإ وأ ًاريخ مالكلا ناك ءاوس (۲)
 .ةيعفاشلا ضعبو

 رصتخ حرش )۷۱٢/٢(: رظانلا ةضور :(77/7 )١/ ديهمتلا ء(۳۳۹/۱) ةدعلا :رظنا
 حرش )۸۷٤/۲(« حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٣۳ ص) ةدوسملا ء(۵۳۸/۲) ةضورلا

 ماكحإلا ء((۳۰۷/۳) ىفصتسملا ء(۲٦۳ /۱) ناهريلا )۲٥٢/٣( رينملا بكوكلا
 عماوجلا عج نتم ىلع يلحملا حرش ؛(۱۹۹/۳/۱) لوصح ا ء(۲۷۸/۲) يدمآلل

 .(144/1) دمتعملا (559/1)
 .(۳۰۷ /۳) ىفصتسملا :يف لوقلا اذه رظنا (۳)
 .(ركذ) :لصألا يفو ء(٤٠۷ /؟) رظانلا ةضور نم تبثملا (4)

 .نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأل هبسنو ہراتخا )٥(

 .(۲۷۲ /۱) ديهمتلا :رظنا

 مل ًارمآ همالك ناك نإ :لاقف باطخلا وبا لّصفو :لاقف ًاثلاث ًالوق اذه يفوطلا لعج )٦(

 = ةهج ىلع لعفلا ءاعدتسا رمألا نأ امهنيب قرفلاو ءلخد أرمأ نكي مل نإو هتحت لخدي
{Af 



 ۔'”[ەب رمأ امیف] لٹ ىنلا لخدي :''یضاقلا لاقو

 .هيف مهكراش ةمألا قح يف تبث ام نأ :یلع ةلأسملا هذه ءانب نكميو

سفن نم ًايعدتسم ناكل هريغ هب رمأي ام تحت ملكتملا لخد ولف ءءالعتسالا =
 ًابلعتسمو ه

 .لاحم وهو اهيلع
 .(979/7) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 ۔(۳۴۳۹/۱) ةدعلا :رظنا )١(
 .لصألا يف دري مو ((ع)) و «ب»و «أ» نم تبثملا )٢(

fAo 



 لصف

 "ركب يبأ لوق يف لاح ا يف همومع داقتعا بجي ماعلا ظفللا

 ."”ىضاقلاو

 . صع ام دجیی الف ثحبي ىتح بجي ال :'باطخلا وبأ لاقو

 يباوا '“'حلاص ةیاور ف “)ری مامإلا هيلإ ًاموأ دقو

 تقبس دقو لالخلا مالغب فورعملا يلبنحلا دمحأ نب رفعج نب زيزعلادبع ركب وبأ وه

 )٢/ ٦٦(. ديهمتلا :.(075 /؟) ةدعلا :يف هل هتبسن رظنا

 .(058 ٦۲٥ /؟) ةدعلا :رظنا

 .(56-55 /۲) ديهمتلا :رظنا

 .(صصخ ام) :«ع» يفو ء(ہصصخ ام) :«با>و «أ» يف

 .امهريغو ثراحلا يبأو حلاص هنبا ةياور ین - هللا همحر - همالك رهاظ اذهو :ىلعي وبأ لاق

 ءاهرهاظ ىلع ليلد وهف ةنسلا تلمع ام رظني ءرهاظ ةيآال ناك اذإ حلاص ةياور يف لاقف

 نم مزل اهرهاظ ىلع تناك ولف ,:۱۱:ہسن] ( مكِدَلوَأ ىف ُهّنَأ_مكيصوُي ظ :ىلاعت هلوق هنمو

 .ًايدوهي وأ ًالتاق ناك نإو دلو مسا هيلع عقو نم لك ثروي نأ رهاظلاب لاق
 .(0777/5) ةدعلا :رظنا

 دمحأ مامإلا دالوأ ربكأ وهو .ه١7 ةنس دلو «ينابيشلا لبنح نب دمحأ نب حلاص وه

 هل تعقوف لئاسملا نع هابأ مط لأسي ناسارخ نم هيلإ نوبتكي سانلا ناكو ةقث قودص

 .ه755 ةنس ناهبصأب ینوت ءًأيخس ناكو همركيو هبحي هللادبع وبأ ناكو دايج لئاسم

 باحصأ ةفرعل دجألا بيرألا ةياده )١/ 1١1/7-1175(. ةلبانحلا تاقبط :يف ةمحرت هل

 1١15-١59(. ص) دمحأ نع ةياورلا

A1 



 راجا

0 

(¥) 

 مر

(0) 

(U ےن 

 ھر

 "''ناتياور هيف :يضاقلا لاقو
 . “ركب يبأ لوقك ةيفنحلا نعو
 :مكحلا ميلعت قيرط ىلع يتلا نم هعمس نإ “ ' [هنأ] :مهنعو

 ."همومع داقتعا بجاولاف

 دمحأ مامإلا ناكو .دمحأ مامإلا باحصأ نم «غئاصلا ثراحلا وبأ دمحم نب دمحأ وه

 «ةريثك لئاسم دمحأ مامإلا نع یورو ؛ليلج عضوم هدنع هل ناكو ؛همركيو همدقي

 .هتافو خيرات ركذي مل هل مجرت نمو ءأءزج رشع ةعضب

 مجارت نع باقللا عفر ء(٦٦۱ )١/ دشرألا دصقملا ء(۱/٢۷) ةلبانح ا تاقبط :يف ةمجرت هل

 .(١6ص) دمحأ نع ةياورلا باحصأ ةفرعمل دجمألا بيدألا ةياده ء(۹۲ص) باحصألا

 .لصألا يف دري مو (ع)) و (باو «أ» نم تبللا

 :ناتياور هيف» ىلعي ربأ لاق

 ةياور يف - ہللا هحر - دمحأ مالک رهاظ اذهو لاح ا يف هبجومب لمعلا بجي امهادحإ

 .[۳۸:ۃدال] 6 اَوْعَطَفَف ُهَفِراَملَأَو قِراَسلَآَو 7 لثم ةماع تناك اذإ ةيآلا نع هلأس امل هللادبع

 :هلوق :لاقف ءانفقوت ## ىينلا نع نايب اهيف ءيجي مل ول :نولوقي ًاموق هل ركذو

 لزني ىتح هئرون ال دلولا ركذ دنع فقن انك [١1:ءاسنلا] ( َمكِدَلْوُأ ف لَا ْمُكيِصوُي )

 .دبع الو لتاق ثري ال نأ هللا

 .«فقوت ريغ نم لاح ا يف هب مكحلا :اذه رهاظو

 .(0578-055 /؟) ةدعلا :رظنا

 ةلزنمب ًاعطق هلوانتي اميف مكحلل بجوم ماعلا نأ اندنع بهذملاو :يسخرسلا لاق

 ال اميف الإ ربح او يهنلاو رمألا كلذ يف يوتسي هلوانت اميف مكحلل بجوم صاخلا
 هلع مادعنال هيف مومعلا رابتعا نكمي

 .(۱۳۲/۱) ىسخرسلا لوصأ :رظنا

 .لصألا يف دري لو «ع»ر (بااو «أد» نم تبللا

 .يفنح ا يناجرجلل باطخ ا وباو ىلعي وبأ هبسن لوقلا اذه
 ٦٦(. /۲) ديهمتلا :ء(۵۲۷ /۲) ةدعلا :رظنا

 ءء۷



 .الف :هريغ نم هعمس نإو

 ۔'''نیبھذملاک ةيعفاشلا نعو

 ؟ثحبلا بجي ىتم ىلإ اوفلتخا مث]

 .ءاصقتسالا دنع ءافتنالاب نظلا ''ةبلغ لصحت نأ هيفكي :موق لاقف

 ليلد ال هناب سفن نوكسو مزاج داقتعا نم دبال :نورخآ لاقو
7 ۴۳ 

 ١ ا
ْ 

 .«ىهنلا»و «رمألا»و (قئاقح ا / ب۲۳

 :نیلوق ىلع ةلأسملا هذه يف ةيعفاشلا فلتخا )١(
 مومعلا عامس دنع لاح ا يف همومع داقتعا بجي يفريصلا ركب وبأ لاق :لوألا لوقلا

 .ەیجوھب لمعلاو

 لد نإف ةلدألا اهيف فرعتي يتلا لوصألا يف رظني ىتح هيف فقوتلا بجي :يناثلا لوقلا

 همومع دقتعا صيصختلا ىلع لدي ًاليلد دجي مل نإو هب صح هصيصخت ىلع ليلدلا

 يزورملا قاحسإ وبأو جیرس نب سابعلا وبأ ہراتخا لوقلا اذهو هبجومب لمعو

 .لافقلا ركب وبأو ناريخ نب يلع وبأو يرخطصالاو
 :(157-154 /۲) صیخلتلا .(5057/1) ناهربلا ء(۱۱۹-۱۲۰ ص) ةرصبتلا :رظنا

 )۳٣/۳(. طیح لا رحبلا )٣/ ٥٥( يدمآلل ماكحإلا

 ۔(هيلع) :«ب» يف (؟)

 .لصألا يف دري ملو (ع) و «ب»»و «أ» نم تبثملا (۳)

۸ 



 یب مقسم طم ا

 اق یی ت0 نت سس قس طيس اسس تام 5

 .ةنيرقلا مدعب ةطورشم هتلالد :مغوقو

 عنمي خسنلاک :وهف هعوضوم ىلع هلمح نم ةعنام ةنيرقلا لب :انلق

۹ 



(١) 

 لصف

 مومعلا اهب صخي يتلا ةلدألا ي

 .مومعلا ''”صيصخت زاوج يف ًافالخ ملعن ال

 :"ةعست صيصختلا ةلدأو

 هفّرعو «هتايمسم ضعب ىلع ماعلا رصق» :هنأب لبجلا يضاق نباو بجاحلا نبأ هفّرع
 هلوانت ام جارخإ :هلأب يفارقلا هفّرعو «هدارفأ ضعب ىلع ماغلا رصق») :هنأب يكبسلا نبا
 يوادرملا هفّرعو «همكح ررقت لبق جارخإلل حلصي ليلدب هماقم موقي ام وأ ماعلا ظفللا
 .«هئازجأ ضعب ىلع ماعلا رصق» هنأب

 دقعلا «(۲ /7) يلح ا حرش عم عماوجلا عمج :(۱۱۹ ص) بجاح ا نبال ىهتنملا :رظنا
 ۔(۹٥٥۲ )٦/ ریرحتلا حرش ريبحتلا ء(۷۹/۲) مومعلاو صوصخلا يف موظنلا
 وأ عمسلا ريغب تاصصخم ىلإ ینارقلا اهمّسق دقو ةلصفنملا تاصصخملا يه هذه
 :ماسقأ ةسخ ىلإ عمسلا ريغب نوكت يتلا تاصصخملا مسقو .عمسلاب
 .لقعلاب صيصختلا :لوألا

 .سحلاب صیصختلا :يناثلا

 .عقاولاب صيصختلا :كلاثلا
 يف متارلا لدو ,170:لمتلا] ( نم لَ ني ْتَيِتوُأو ط سيقلب قح يف یلاعت هلوق :هلاثم
 حایرلاو ناجلا يف فرصتلا ضعب الو ةوبنلا الو ناميلس كلم توت مل اهنأ ماعلا
 .مومعلا اذه مكح نم قئاقح ا هذه ًاصصخم عقاولا نوكيف كلذ ريغ ىلإ شحولاو
 .لاوحألا نئارقب صيصختلا :عبارلا
 لاوحأ نئارقب ملعنو .ديز نم لضفأ تيأر امف ءاملعلا تبحص :لئاقلا لوق :هلاثم
 = .لبقتسملاو يضام ا نمزلا يف ءاملعلا عیمج ىأر ام هنأ لئاقلا اذه

۹۲ 



 .سح ا ليلد :لوألا

 «ءامسلا» هنم جرخ [٠۲:فاقحألا] ۹ ءىش لک ریت » :""ىلاعت هلوقك

 .امهريغو «ضرألا»و

 سالا ىلع هو ) :«"”ىلاعت هلوق مومع ص هبو لقعلا ليلد :يئاثلا
4 

 .''مھفی ال نم لقعلاب جرخ «ةيآلا ..[۹۷:نارمع لآ] 4 ِتيَبْل جج

 0 ۱ و

0 

 .دئاوعلاب صيصختلا :سماح ا =

 الو ةكئالملا دري مل هنأ دئاوعلاب ملعن انإف مهرد هلف يراد لخد نم :لئاقلا لوق :هلاثم
 .رادلا هلوخدب ةداعلا ترج نم دارأ امنإو نح ا

 :عاونأ ةرشع هل ینارقلا رکذ دقف ةيعمسلا لئالدلاب صيصختلا امأو
 .باتكلاب باتكلا صيصخت :لوألا

 .ةرتاوتملا ةّئسلاب ةرتاوتم ا ةّئسلا صيصخت :ىناثلا

 .ةرتاونملا ةئسلاب باتكلا صيصخت :ثلاغلا
 .باتكلاب ةرتاوتملا ةّئسلا صيصخت :عبارلا
 .عامجإلاب ةرتاوتملا ةّئسلاو باتكلا صيصخت :سماخلا

 .26 لوسرلا لعفب ةرتاوتملا ةّئسلاو باتكلا صيصخت :سداسلا
 . ينلا ریرقتب صيصختلا :عباسلا
 .دحاولا ريخب باتكلا صيصخت :نماثلا

 .سايقلاب باتکلا مومعو ةرتاوتملا ةّئسلا صيصخت :عساتلا

 .موهفملا ةلالدب صيصختلا :رشاعلا
 مومعلاو صوصخلا يف موظنملا دقعلا يف تاصصخملا هذه ينارقلا لیصفت :رظنا
 .(٣۳۳۔-۸۹/۲)

 .(یلاعت هلوق صصخ هبو) :(ع)و «ب»و «أ» يف )

 .(ىلاعت هلوق صصخ هبو) :«عردو «بد»و «أ» يف (0)

 .(مهفي ال نم فيلكت ةلاحتسا ىلع لقعلا ةلالدل) :«ع»و «ب»و «أ» يف )

31 



 ۔'''ءاجإلا :ثلاثلا
O مرہ يف مكحلا ىلع مهعاجإب ؛لامتحالا هيلإ قرطتي ماعلاو ؛عطاق هنإف 

 ال» : 2 يتلا لوقف] ماعلا ””ظفللا هب صخي صاخ لا صنلا :عبارلا
 ُةَقِراَسلََو ٌقِراَسلََو { یل اعت هلوق مومع صّصخ 040 «رانيد عبر 5 الإ عطق

 وأ ناك ًاباتك '” [ماعلا نوكي نأ نيب قرف الو [۳۸ :ةدئامل] ( اًمَُيِدَيَأ اَوُعْطَقاَف
 7[ يعفاشلا باحصأ لاق اذهبو] ۔ارخاتم وأ ًامدقتم وأ ةّنس

 ."ًاماع وأ ناك ًاصاخ “'رخاتمل ا مدقي :دمحأ مامإلا نعو (۸)

(1) 

(9 

(۳( 

(€) 

20) 

030 

(۷) 

(A) 

(4) 

 ,ءاملعلا روھج بهذم ىلع اذه
 .عامجإلاب صم دلا زوجي ال هنأ ءاملعلا ضعبل باطخ لا وبأ بسنو

 ةصخ «(4 :رونا] ( ِتئّصَحُمْلا َنوُمَرَي َنيِْلاَو ل ىلاعت هلوق :عامجإلاب صیصختلا لاثم
 .رحلا نم فصنلا ىلع دلجي فذاقلا دبعلا نأ ىلع عامجإلاب
 رصتخ حرش ؛((٢/٢۷۲) رظانلا ةضور ١(: ۱۷ /7) ديهمتلا ء(۵۷۸/۱) ةدعلا :رظنا
 ۔(۳۲۷ /۲) يدمآلل ماكحإلا )٦/ ۲٦٦۹( ريرحتلا حرش ريبحتلا )۵٥٥/٢( ةضورلا

 .(عامجإلا نإف) :((ع)و ((با)و «أ» يف

 .(ظفللا صيصختو) :«ع))و ((با)و «أ» يف

 دي عطقت ال» :لوقي 36 يلا تعمس اهنأ ةشئاع نع ةرمع نع ملسم مامإلا جرخأ
 .«ادعاصف رائيد عبر ین الإ قراسلا

 .[1584] ثیدح ا مقر ةقرسلا دح باب دودح لا باتك (۱۳۱۳/۴) ملسم حيحص رظنا
 .لصألا ین دري ملو «ع»و «ب» و ءأ) نم تبثملا
 .(414/؟) عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش :رظنا
 .لصألا يف دري ملو (ع)ر «ب»و «آ) نم تبثملا
 .(مدقي رخآتملا نأ :یرخآ ةيارر دمحأ مامإلا نع يور دقو) :«عالو ((ب))و «أ» يف
 اذه ىلع لدي ام دمحأ نع هللادبع ىور دقو» ()] ديهمتلا يف باطخلا وبأ لاق
 نوكيف ربخلا لبق ربخلا ناب ةلالد يتات ىتح رابخألا لمعتست :ليوط مالك ين لاقف
 .«هب ذخڑپ نأ ىلوأ ريخألا

۹۲ 



 ثدحألاب ذخأن انک :سابع نبا لوقل ؛"ةيفنحلا لوق وهو

 ."”ثدحألاف

 1/۷١ امو / صاخلا ضراعتي نأ :ىضتقت ةياورلا هذهف :رخأتملا لهج نإف

 .”ةفئاط لوق وهو رخآلا ىلع امھدحاب "”ىضقي الو «ماعلا نم هلباق

 .باتكلاب ةّئسلا موع صصخي ال :"ةيعفاشلا ضعب لاقو

 )١( رارسألا فشك :رظنا )۲۹۱/۱(.

 ےہ هللا لوسر نأ هربخأ» هنأ - امهنع ہلا يضر - سابع نبا نع ملسم مامإلا جرخأ (؟)

 هللا لوسر ةباحص ناكو رطفأ مث ديدكلا غلب ىتح ماصف ناضمر يف حتفلا ماع جرخ

 .«هرمأ نم ثدحألاف ثدحألا نوعبتي

 .سابع نبا نع أطوملا يف كلام مامإلا هجرخأو

 رهش يف رطفلاو موصلا زاوج باب «مايصلا باتك :0784 /۲) ملسم حيحص :رظنا

 ام باب «مايصلا باتك ء(۱/٢۲۹) أطوملا ء(۱۱۱۳) ثيدحلا مقر رفاسملل ناضمر

 .(51) ثيدحلا مقر ؛رفسلا يف مايصلا يف ءاج
 .(يضتقي الو) :(ع))ر «ب» يف (۳)

 .(رخآلا نع) :«ع»و «ب»و «أ» يف )٤( ا

 .ةيفنحلل ینوطلا هبسن )٥(

 .قباسلا ردصملا :رظنا

 فينشت 4084 /۲) عماوجلا عمج حرش عماحلا ثيغلا :يف ةیعفاشلا ضعبل هتبسن :رظنا )٦(
 ١١١(. /۳) طیح ا رحبلا ء(١۷۷ /۲) عماسملا

۳ 



 رُک ام ساتلل نٹ ) :'''ی اعت هلوقل ”'انل ةیاور'' ”دماح نبا هجرخو

 ..[٤٤:لحنلا] 4 مل

 | ريخ باتکلا مومع “'!صصخب ال :نیملکتلا نم ةفئاط “''تلاقو
 قف

 دحاولا

 ("'هريغ نود صوصخملا ماعلا صخي :نابأ نب ىسيع لاقو

 هنامز يف ةلبانحلا مامإ يدادغبلا ناورم نب يلع نب دماح نب نسحلا هللادبع وبا وه )١(

 يضاقلا هذيمالت نمو ءداجنلا ركب ابأو كلام نب ركب ابأ عمس يش مهسردمو

 نم ار «بهذملا يف عمال اهنم تافنصم هل ءناطقلا نب رهاط وبأو ىلعي وبأ

 .ه1401 ةنس يفوت «هقفلا لوصأ حرش))و «يقرخلا حرش»و «ءزج ةئامعبرأ

 .(۳۱۹/۱) دشرألا دصقملا ء((۱۷۱/۲-۱۷۷) ةلبانحلا تاقبط :يف ةمحرت هل

 ًاهجو كلذ يف هللادبع وبأ خیشلا جّرخو» :لاقف ىلعي وبأ ىضاقلا ةياورلا هذه رکذ )٢(

 ةئسلا :لاقف هريغو لبنح ةياور يف - ہللا همحر - دمحأ هيلإ اموأ ءزرجي ال هنأ :رخآ

 عقي اهب نايبلا نأ اذه رهاظو «هل ةنّيبمو نآرقلل ةرسفم

 ب90 + ی۶ + ۰ اس

 :نآرقلا رهاظ هعم ًاحيحص ثيدحلا ناک اذإ :سرشأ نب دمحم ةياور يف ًاضيأ لاقو ہت . 0

 .اًحص اذإ يلإ بحأ ناٹیدح اف كلذ دض ين نادرجم ناثیدحو

 .«هلباقي الو نيثيدحلا دحأ صخي ةيآلا رهاظ لعجی مل هنأ :ًاضيأ اذه رهاظو

 0۷١(. /۲) ةدعلا :رظنا

 .(هلوقك) :لصألا يفو ء(۷۲۷ /۲) رظانلا ةضور نم تب ا (۳)

 .(لاقو) :«عا>و «بد>و «أ» يف )٤(

 .(صخي ال) :«عا>و (بدو «أ» يف )٥(

 عمج حرش عمام ا ثيغلا ء(۸/۱٦۳) ةلدألا عطاوق :يف مه لرقلا اذه ةبسن رظنا )٦(

 ۔(٣٣٦۳ /۳) طیح ا رحبلا ء(۷۷۷ /۲) عماسملا فينشت ء(۲/٣۳۸) عماوجلا

 .ةقباسلا رداصملا يف هل لوقلا اذه ةبسن رظنا (۷)
 ۹٤

 می ہمت فاس دي ع عمو ںی کف ڈس نا سم یا پا



 ربح لاو هب عوطقم باتکلا نأل ؛"ةفينح يبأ نع يضاقلا هاكحو

 .نونظم

 .""فقوتلاب :ةيفقاولا ضعب لاقو

 :صاخ ا ميدقت ىلع انلو

 ءآزَو ام مل ٌلِحأَو ١ :ىلاعت هلوق اوصخف هيلإ اوبھذ ةباحصلا نأ

 ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال» : # هلوقب .[14 :ءاسلا ( ةو
 ١ . 7 «اهتلاخ

 ءايبنألا رشعم انإ»و «لتاقلا ثري ال» : لٹ هلوقب ثاربم ا ةيآ مومعو

 كلذ ريغو «ثرون ال

 .رثكألا يه لب «ةداتعم ةبلاغ ماعلاب صاخلا ةدارإ نألو

 .دیعبلا ردانلاك خسنلا لامتحاو

 دقو ليلدلاب ةبلاطم وهف :فقولاو / ضراعتلاب لاق نم لوق امأف

 .ركذ

 .ةّئسلا نآرقلا نيبي نأ عنمت ال نآرقلا نیبت ةّئسلا نوكو

 هلوصأ يف يسخرسلا لاقو .ةفينح يبأ باحصأل :(001/7) ةدعلا يف يضاقلا هبسن )١(

 تبثي مل يذلا ماعلا نإ ًاضیا نولوقي ہللا مهمحر - انخئاشم رثكأو» )١/۱۳۳(:

 .«سايقلاب الو دحاولا ربخب هصيصخت زوجي ال ليلدب هصوصخ

 ؛(۲۸۱/۱) ناهربلا (۱۰۹/۲) صيخلتلا :رظنا «ينالفابلا ركب يبأل لوقلا اذه بس (۲)

 ۳٦۸-۳٦۹(. /۳) طیح ا رحبلا ء(۳۸۵ /۲) عماوجلا عمج حرش عماحلا ثيغلا

 .هبير خت قبس (۳)
1٥ 

 ٤ب



 .«هب عوطقم باتكلا» :هلوقو

 .هب عوطقمب سيل ًادارم هنوكو «مومعلا يف صوصخملا لوخد :انلق

 .'''باطخ ا لیلدو یوحفملاب موهفملا :سماخلا

 ين» : [ یت ] هلوق مومع صخيف صنلاك ةجح باطخلا ليلدو
 ین]'” «ةاكزلا منغلا ةمئاس ين» ''' [ #4 هلوق] :موهفمب " «ةاش ةاش نيعبرأ
 . [ةفولعملا جارخإ

 نیلئاقلا نیب ًافالخ فرعن ال :لاقف هب صيصختلا زارج ىلع قافتالا يدمآلا ىكح )١(

 موهفم لييق نم ناك ءاوسو موهفملاب مومعلا صيصخت زوجي هلأ موهفلاو مومعلاب
 .ةفلاخملا موهفم ليبق نم وأ ةقفاوملا
 .(775/5) مومعلاو صوصخ لا يف موظنملا دقعلا (۳۲۸/۲) يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 .لصألا يف دري مر «ع»و «ب»و «أ» نم تبثملا (۴)

 ليوط ثيدح نم هيبأ نع ملاس نع يرهزلا نع هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ (۳)
 .ثيدحلا ..«ةاش ًءاش نیعبرآ لك يف منغلا يفو» :هيفو

 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو

 مقر ةمئاسلا ةاكز يف باب ةاكزلا باتك (440/1-441) دواد يبأ ننس :رظنا
 ةاكز يف ءاج ام باب قاکزلا باتك ء(۱۹۔-۱۷/۳) يذمرتلا ننس ء[۸٦٥1] ثيدحلا
 باب :ةاكزلا باتك ء(۵۷۷/۱) هجام نبا ننس ؛[11١11 ثيدحلا مقر منغلاو لبإلا
 .[۱۸۰۵] ثيدحلا مقر مٹغلا ةقدص

 .لصألا يف دري ملر «ع»و «با)و «أ» نم تبثملا (4)

 .هييرخت قبس )٥(

 .لصألا يف دري ملو «عا>و «ب»و «أ» نم تبثملا )٦(

 ا

 ]سہ دت يااا ا ا وسوسہ:



 J و
 © «ًاضقاح ةزتؤم ةشئاع ةرشابم» ب [۲۲۲:ةرقبلا] € َنّرْهْظَي ىح ٌنهوُبَرَقَت

 بجوم "فالخ ىلع هتمآ نم ًادحاو لپ هللا لوسر ريرقت :عباسلا

 .هزاوج ىلع لدي ءيشلا ىلع هتوكس نإف ؛هيلع هتوكسو مومعلا

 هب صخي سايقلا ىلع ًامدقم ةجح هاري نم دنع يباحصلا لوق :نماثلا

 .ىلوأ هيلع مدقملا يباحصلا لوقف «هب صخب سایقلا نإف ؛””مومعلا

 / هيف رخآ صن '“ [مومع] ضراع اذإ صاخ صن سايق :عساتلا

 داراق ًاضئاح تناك اذإ انادحإ تناك» :تلاق ةشئاع نع ملسمو يراخبلا جرخآ )١(

 .ثيدحلا «..اهرشابي مث اهتضيح روف يف رزتت نأ اهرمأ اهرشابي نأ كي هللا لوسر

 ثيدحلا مقر «ضئاحلا ةرشابم باب :ضیح ا باتك )۱۱١/١( يراخبلا حيحص :رظنا

 رازإلا قوف ضتاحلا ةرشابم باب «ضيحلا باتك :.(1147/1) ملسم حيحص «(۳۰۲)

 .(۲۹۳) ثیدح لا مقر

 .(فالخم) :(ع))و ((با)و ٹی )٢(

 .ةيفنحلاو ةلباتحلا رثكأ بهذم وهو (*)

 .يباحصلا لوقب مومعلا صصخ# ال هنأ ىلإ ةيعفاشلاو ةيكلاملا رثكأ بهذو

 رصتخ حرش ؛(۷۲۳/۲) رظانلا ةضور ء(۱۱۹/۲) ديهمتلا ء(۵۷۹ /۲) ةدعلا :رظنا

 رب ا بكوكلا حرش ء(٦/٦۷٦۲) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۵۷۱/۲) ةضورلا

 )۳۳٣/۳( ىفصتسملا )47١/١(. ناهربلا ء(۹١٣۱ ص) ةرصبتلا .(”اله /۳)

 يجابلل لوصفلا ماكحإ ء(۷۸۹/۲) عماسملا فينشت ء(۳۳۳/۲) يدمآلل ماكحإلا

 حيقنت نع باقنلا عفر ء(۲۱۹ ص) ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(۸٦۲ ص)

 )۳٥٥/۱(. تومحرلا حتاوف ء(١ /۲) يسخرسلا لوصأ ؛(7 5 ٤ /۳) باهشلا

 .لصألا ين دري و «ع» و ((با)و «أ» نم تبث ا )٤(

57 

/۷ 



 نم ةعامجو ”''يعفاشلا لوقو ."'يضاقلاو "ركب يبأ لوق وهو
3 2 
 . نيملكتل 3 او ءاهقفلا

 ° [مومعلا] هب صخي ال :رخآلاو

 ثيدحل ؛"ءاهقفلا نم ةعامجو القاش نب قاحسإ يبأ لوق رهو

 “داعم

 نم ةدافتسملا نونظلا نم ىوقأ صوصنلا نم ةدافتسملا نونظلا نألو
 .“ةطبنتسملا يناعملا

)0 

 قف

)۳( 

(4) 

(4) 

 ۔(٥٥۵ /۲) ةدعلا يف لالخلا مالغب فورعلا زيزعلادبع ركب يبأل هتبسن رظنا
 .(057/5) ةدعلا :رظن

 ۳۲٢( /۲) موظنلا دقعلا .(710/5) ىفصتسملا (۳۸۷/۱) ةلدألا مطاوق :رظن
 .(۷۸۰ /۲) عماسملا فينشت

 ي ماكح م نس ىدمآلل ماكحإلا ,.(01/7/؟) ةضورلا رصتخم ش ((7 ع /7) رظانلا ةضور :رظن
(۲/ ۳۳۳). 

 .لصألا يف دری ملو «ع» و «ب)»و «ا» نم تبلم
 )۱٢١/۲(. ديهمتلا ؛((٢/٥٥۵) ةدعلا :يف هل لوقلا اذه هبسن رظنا
 .(۳۳۳ /۲) يذمآلل ماكحإلا ء۱) ةلدألا عطاوق :رظنا
 اذإ اميف ماع وهو سايقلا ىلع ةّنسلا مدق روهشملا هثيدح ين اذاعم نأ :لالدتسالا هجو
 .صاخلا صنلا سايق ىلع ماعلا ميدقت يضتقي كلذو معأ وأ صخأ سايقلا ناك
 .(۵۷۳/۲) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا
 ال لنئيحو هنم سايقلا ديفي امم رثكأ ْنظلا نم ديفي ماعلا نأ :هانعمو يناثلا ليلدلا اذه
 .ةدئاف رثكألا ىلع ةدئاف لقألا ميدقت زوجي
 .قباسلا ردصملا :رظنا

۸ 



 .""لصألا ىلع مدقي الف عرف سایقلاو ءلصأ مومعلا نألو

 هتوقل ؛هیقحخ نرد مومعلا ىلع سايقلا يلج مدقي :"'موق لاقو

 .يفح ا فعضو

 زرألا عیب میرحت ىلع «ًالضافتم ربلاب ربلا اوعيبت ال» :هلوق ةلالد نإف

 هعيب زاوج ىلع .[590:ةرتبلا ( یبا هلا َلَحَأَو ) :ىلاعت هلوق ةلالد نم رهظأ 2

 ."'هبشلا سايقب :يفخلاو ءةلعلا سايقب :يلجلا موق رّسفو

 نع يضاقلا يهنك» ''ینعلا هيف رهظي امب :يلجلا نورخآلا رّسفو

 . «نابضغ وهو مكحلا

20 

(۲) 

 .زئاج ريغ وهو لصألا ىلع عرفلا مدقل سايقلاب ماعلا صخ ولو
 .قباسلا ردصملا :رظنا

 .ةيعفاشلا نم جيرس نبأ مهنم
 دقعلا «(785/1) عمارجلا مج حرش عماحلا ثيغلا :يف هل لوقلا اذه ةبسن :رظنا
 ۷۸١(. /۲) عماسملا فینشت :(777/1) مومعلاو صوصخلا يف موظنملا
 هنأب موق هرسفف :يل ا سايقلا يف اوفلتخا اذهب نرلئاقلا مث) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .(هبشلا سايق يفخلاو ةلعلا سايق

 .(ىنعملا هيف رهظي ام يلجلا ليقو) :(ع))و «ب»و «أ» يف

 - هنبا ىلإ ةركب وبأ بتك لاق ةركب يبأ نب نمحرلادبع نع ملسمو يراخبلا جرخأ
 :لوقي 2 ينلا تعمس ينإف «نابضغ تنأو نينثا نیب يضقت ال ناب - ناتسجسب ناكو

 .«نابضغ وهو نينثا نيب مكح نيضقي ال»

 وهو يضاقلا يضقي له باب «ماكحألا باتك ء(٤/۲۳۲) يراخبلا حيحص :رظنا

 باب ؛ةيضقألا باتك ء(٤٣۱۳ /۳) ملسم حبحص )١58/(: ثيدحلا مقر ؛نابضغ

 .(۱۷۱۷) ثیدح ا متر «نابضغ وهو يضاقلا ءاضق ةهارك
1 



 ب ٥

 ؛هريغ نود صوصخملا ماعلا يف كلذ زوجي :نابأ نب ىسيع لاقو
 0 ہصختلاب هفعضل

 Moa, (DD) ,ضإای
 . ةفينح يبأ نع  يضاقلا هاکحو

 :لوألا هجوو

 ريغ سايقلاو ءهل / ةضرعم .صيصختلل ةلمتحم مومعلا ةغيص نأ

 .رسفملا عم لمج اک لمتح ا ىلع هب يضقيف «لمتح
 ۔'''ەہ عوطقم ريغ هنم ةدارم ريغ ةروصلا هذه نوك :ذاعم ثيدحو

 .قالطإلا ىلع ىوقأ صوصنلا نم ةدافتسملا نونظلا نأ ملسن الو

 .عرفلاب لصألا كرتي ال :مهوقو

 .رخآ صنب ةرات صخي [صنلاو] ءرخآ صن عرف سايقلا اذه انلق
 .صنلا لوقعمب ةراتو

 )١( ةلدألا عطاوق ء(۲۹۰/۱) رارسألا فشك :یف هل لوقلا اذه ةبسن رظنا )۱/ ۳۸۷(.

(7) 

(۳) 

(4) 

(0) 

 .ةفينح ىبأ باحصأ نع ىلعي ربأ یضاقلا هاكح
 1 .(058 /9) ةدعلا :رظنا

 نب ىسيعو صاصجلا نع هلقنو روهشملا وه لوقلا اذه ناب يراخبلا زيزعلادبع ركذ
 .ةفينح يبأ باحصأ رثكأ لوق وه لاقو نابأ
 ۲۹٢(. /۱) رارسألا فشك :رظنا

 .يناثلا لوقلل لوألا ليلدلا نع باوج اذه

 ًايواسم سايقلا ناك اذإ ام ىلع لومحم ذاعم ثيدح نأ :وهو رخآ ًاباوج یئوطلا ركذو

 بلغأ هنم لصاحلا نظلا ناك صخأ سايقلا ناك اذإ امأ .صوصخلاو مومعلا يف ةّئسلل

 .الباقت اذإ نیسایقلا وأ نيمومعلاك نيعتم ىوقألا ميدقت نأل «مدقيف
 ٥٥۷٤(. /۲) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .باوصلا وهو (۷۳۸ /۲) رظانلا ةضور نم تبث او (سايقلاو) لصألا يف
2٠.٠ 

٘ 
3 
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 ا
| 

 ظ



 لصف

 ۲ نی !ا ضراعت 2 ]

 :"نامومع ضراعت اذإ

 مدق :رخآلا نم صخأ امهدحأ نوكي ناب امهنيب عمجلا نكمأو

 . صاخلا

 “چو :هليوأت کیپ ال رخآلاو 1 هليوأت نكمي امهدحأ نوكي وأ

 وه ذإ ؛نيثيدحلا نیب ًاعمج دارم ا ىلع ًاليلد رخآلا نوكيو «لّوؤملا يف لیواتلا

 0 ۰ر
 نوكي نأ دبالف ("امهضقانتو ءامهيواستل ؛امهنيب عمجلا رذعت "”نإو

 .امهريغ ليلد نم مكحلا بلط :خیراتلا لكشأ نإف ,رخآلل ًاخسان امهدحأ

207/49 /۲( 
 رظانلا ةضور ء((۱۹۹/۳) ديهمتلا ء(۷٦٦ /۲) ةدعلا :يف لصفلا اذه رظنا

)١( 

 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۱۳۹ ص) ةدوسملا .(09/7/0) ةضورلا رصتخ حرش

 رينا بكوكلا حرش «(4 17 /8) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۰۸۲/4) )5/ 508(.

 .لصألا يف دري مو «ع»و «ب» و «أ» نم تبالا (؟)

 .(اضراعت اذإ) :((ع))و ((ب»و «أ» يف (۳)

 .(صخألا) :«عا)و (برو «أ» يف (4)

 .(حيحص ليوأت ىلع هلح نكمي) :((ع))و «ب»)و «أ» يف )٥(

 .(نكم ريغ) :«ع»و (بدو «أ» يف )٦(

 .(بجيف) :(ع))و «بر»و «أ» يف (۷)

 .(نإف) :«ع»و «بدادو «أ» يف (۸)

 .(نيضقانتم امهنوكل وأ) :«ع»و «با»»و «أ» يف (9)
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 نم صاخ هجو نم ماع ساو لک نامومع ضراعت ول كلذكو

 نم» :هلوق عم ("”«نايبصلاو ءاسنلا / لتق نع يهنلا»ك رخآ '' [هجو] ۸۷۸

 (* [امهريغ ليلد ىلإ لدعيو ناضراعتيف ءاوس امهف]  «هولتقاف هنید لدب

 ؛"'حيجرتلا ليلد نع نييلاخ نيمومع ضراعت زوجي ال :موق لاقو

 .ةعاطلا نع ريفنتلاو ةهبشلا عوقو ىلإ يضفي هنأل

 .(امهنم دحاو) :«ع))و (بالو «أ» يف )١(

 .لصألا ين دری ملو «ع»و «ب»و «أ» نم تبثملا )۲(

 ةارما تدجُو» :لاق - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع ملسمو يراخبلا جرخأ (۳)

 .«نايبصلاو ءاسنلا لتق نع كي هللا لوسر ىهنف 2: هللا لوسر يزاغم ضعب يف ًالوتقم

 برحلا يف ءاسنلا لتق باب ؛ریسلاو داهجلا باتك ء(٣٦۳ /۲) يراخبلا حيحص :رظنا

 لتق ميرحت باب .داهجلا باثك ء(۴/٣٣٦۱۳) ملسم حيحص ء(٣۳۰۱) ثيدحلا مقر

 )۱۷٤٤(. ثيدحلا مقر نايبصلاو ءاسنلا

 سابع نبا غلبف ءأموق قّرح - هنع هللا يضر - ًايلع نأ ةمركع نع يراخبلا جرخأ )٤(

 امك مهتلتقلو هللا باذعب اوبذعت ال» :لاق كي ينلا نأل مهقرحأ مل انآ تنك ول :لاقف

 .«هولتقاف هنيد لدب نم : قي ىنلا لاق

 .سابع نبا نع ةمركع نع دمحأ مامإلاو دواد وبأ ظفللا اذه وحنب هجرخأو
 مقر هللا باذعب بدعي ال باب داهجلا باتك ء(٣٦۳ /۲) يراخبلا حيحص :رظنا

 ڈرا نميف مكحلا باب «دودحلا باتك ء(٥۵۳ /۲) دواد يبأ ننس ء(۳۰۱۷) ثيدحلا

 قيقحت ء(٢٥٥۲) ثيدحلا مقر ,27777/4) دمحأ مامإلا دنسم )575١(.: ثيدحلا مقر

 .نیققح ا نم ةعامجو طوؤنرألا بيعش
 .لصألا يف دري مو «ع» و «ب»و «أ» نم تبثملا )٥(

 .حجرم الب نيمومع ضراعت زوجي ال هنأ :لوألا لوقلا وه اذه )٦(

 )٦۷۸/۲( ةضورلا رصتخم حرش :(747 /؟) رظانلا ةضور :يف لوقلا اذه رظنا

 )٤/ 5١6(. رینلا بكوكلا حرش ء((۸۲٥۱ /4) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 تر

1 

1 

٠ 
۱ 
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 ا تا اا
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 .لوألا رصعلل ًانيبم نوكيو ''زئاج كلذ لب :انلق

 ضقتنم هوركذ امو «ةلدألاو نئارقلا ساردناو ءةدملا لوطل ؛ىفخ امنإو

 .عقاو وهو خسنلاب

 حلفم نباو دج او يفوطلاو ةمادق نباو ىلعي وبأ يضاقلا ہراتخاو يناثلا لوقلا وه اذه )١(

 .ةيعفاشلا رثكأو راجنلا نباو يوادرملاو
 )١14/7(« ىفصتسملا (۳۵ ص) عمللا :(۱۳۹ ص) ةدوسملا ء(1۲۷ /۲) ةدعلا :رظنا

 .ةقباسلا رداصملاو ء(۱۸۲/۳) يدمآلل ماكحإلا .(519/7 /۲) لوصح ا

O. 



 لصف

 'ءانثتسالا ىف MD ( ءهس 5

 .«اشاح»و ««الخ»و ««ادع»و «یوسا»و ««ريغ»و ««الإ» :هتغيصو

 . 2” (نوکی ال»و .«سيل»و )٢(

 .«الإ» بابلا ْمأو

 دارم ريغ هعم روكذملا نأ ىلع لدي لصتم لوق ° [هنأ] :هّدَحَو
 لوألا لوقلاب

 تامومعلا صصخي ام ةلمج نم نأ ىلع نوقبطم نييلوصألا نأ يئارقلا ركذ' (1)

(۲) 

۳( 

 قل

 :لاقو .ةفصلاو ةیاغلاو طرشلاو «ءانثتسالا :ةعبرأ مهدنع يهو ةلصتملا تاصصخملا

 .مهدنع قلطم كلذ لب ًاليصفت الو ًافالخ هيف را مل ام اذه

 )٠١۹/۲(. مومعلاو صوصخلا يف موظنملا دقعلا :رظنا
 «ىوبس»و «ريغ» ءامسألا نمو «الإ» فورحلا نم ءانثتسالا تاودأ نأ ينارقلا ركذ

 .(امدب ناتنورقملا «الخ»و «ادع)و (نوکی ال»و «سيل» :لاعفألا نمو «ءاوس»و «ىوس»و

 ىلع قفتا اممو ءام نم ناتيراعلا «الخ»و «ادع» :فورحلاو لاعفألا نيب ةددرتملا نمو

 مسالاو فرحلا عومجم نمو ««اشاح» ًالعف نوكي له هنأ يف فلتخاو ًافرح نوكي هنأ

 ۔(امیس الر)

 ۱۰۳١-۱۳۲(. ص) ینارقلل ءانشتسالا ماكحأ يف ءانغتسالا :رظنا
 .لصألا يف دري مو «ع»و ((با)و «أ» نم تبحملا

 ثيح ىلعي يبأ يضاقلا فيرعت نم بيرق وهو رظانلا ةضور يف ةمادق نبا فيرعت اذه
 .«لوألا لوقلاب دري مل هيف روكذملا نأ ىلع لدت ةروصحم غيص وذ مالك ءانثتسالا» :لاق

 .«اهماقم ماق ام وأ الإ ب ةلمجلا ضعب جارخإ» هنأب يفوطلا هفّرعو

 )٥۸۱/۲(. ةضورلا رصتخ حرش ء(۳٤۷ /۲) رظانلا ةضور ء(۹١٠ /؟) ةدعلا :رظنا

 ہے



(٦) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(0) 

 هلاصتا يف :امهدحأ :نيئيشب] صيصختلا ” [ءانفتسالا] قرافيو

 .«ةثالث الإ ةرشع» :كلوقك صنلا ىلإ "”هقرطتب  [يناثلاو

 :ءايشأ ةئالث يف ًاضيأ] خسنلا قرافيو

 . هلاصتا ف ° [اهدحأ

 ۔"لوخدلا نم ىنشتسملا هعنم :'"”[يناثلا]و

 .ضعبلا يف زوجي امنإ هنأ :“ [ٹلاثلا]و

 .لصألا يف دري ملو «عا>و «ب») و (أ» نم تبثملا

 .لصألا يف دري ملو «عا>و «بد»و «أ» نم تبثلا

 .(قرطتي هنأ) :«ع))و «بد»دو «أ» يف

 .لصألا يف دري ملو ((ع))و «ب» و «أ» نم تب ا

 ؛هيخارت طرتشي لب هلاصتا طرتشي ال خسنلاو لاصتالا هيف طرتشي ءانثتسالا نأ :هانعم

 .خوسنملا ينانيو هسفنب لقتسي خسانلاو هسفنب لقتسي ال ءانثتسالا نأل كلذو

 .( هه /۲( ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 .لصألا يف دري مو «عا)و «ب» و «أ» نم تبغملا

 لخدي نأ عنمي ءانثتسالاو .ظفللا تحت لخد ام عفار خسنلا نآ) :(ع))ر «ب»»و «أ» يف

 .(لخدل ہالول ام ظفللا تحت
 .لصألا یف دری ملو ((ع))و «ب»» و «أ» نم تبثملا

 يف زوجي امنإ ءانٹٹسالاو صنلا مكح عيمج عفري خسنلا نا) :((ع))و ((با)و «أ» يف

 .(ضعبلا



 5ڈ ۱ ھ7

 :طورش ةثالث  [ءانشتسالا يف] طرتشيو
 الو مالك امهنيب لصفی ال ثيحب مالکلاب] ٥ اص عی نأ] :اهدحأ

 نكي مل لصفنا اذإف مالكلا هب متي ءزج هنأل ؛ [هيف مالكلا نکی توكس
 .ادتبملا ربخو .طرشلاك ًامامتإ

(4) 

(0) 

 ۹ ^ كاصفنا زاوج سابع نبا قفز [ نع ىكحو]

 .لصألا ین دري و «ع»و «ب»و «أ» نم تبنملا
 .(هل) :لصألا ينو ((ع))و ((با) و «أ» نم تبثملا

 كح داتعملا لاصتالا نركب وأ هنم ىتثتسملا بقع ینٹٹسلا ركذك أظفل لاصتالا نوكي
 حلفم نبا هبسن لوقلا اذهو .كلذ بقع هب يتأبو ساطع وأ سفنتب هنع هعاطقناك
 .ةعبرألا ةمئألل

 )٦/ ۲٥٢٢(. ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۹۰۱/۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ :رظنا
 .(هلاصتا) :لصألا يفو ««عا)و «(ب» و «أ» نم تبنثملا
 .لصألا يف دری مو «عا)و «ب»و «أ» نم تبثملا
 طرشلا نيب الو «مئاق ديز وحن نامزلاب ربخلاو أدتبملا نيب لصفلا زوجي ال هنأ امك :يأ
 نيب لصفلا زوجي ال كلذك «مقأ :لوقي نامز دعب مث مقت نإ :لوقي نأ لثم هباوجو
 .ةدحاو الإ ةدم دعب لوقي مث ًاثالث قلاط تنآ لوقي نأ لثم ؛هنم ىنئتسملاو ىنثتسملا
 ۵۹٥(. /۲) يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش .رظنا
 .لصألا يف سمطو ««ع»و (بالو «أ» نم تبثملا
 .(ًالصفنم نوكي نأ زوجي هنأ) :(ع))و «ب»و «أ» يف
 ناك هنأ سابع نبا نع دهاجم نع شمعألا نع )٣۰۳/٤( كردتسملا يف مكاحلا جرخأ

 نأ لإ © ادع كلِلَذ لاف بِ ِءٗیاَشِل َيَلوُقَت الو غ أرق مث ةئس دعب ولو ءانثتسالا ىري
 = .تركذ اذإ لوقيو [1-14+:فيكلا] ( تسل اذِإ كلير ردو ا ءا

 همك
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: 

 اا 8

(۲) 

 . / "س لجل ا يف ماد ام ہریخات زاوج :''”نسحلاو اطع نعو

 .يبهذلا هقفاوو ہاجرخب ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو

 يف يناربطلا هاور :لاقو سابع نبا نع ء(۷/٥۵) دئاوزلا عمجم يف يمثی ا هجرخأو
 ربتعلا يف يشكرزلا هدروأو تاقث هلاجرو )١1١١59( ثيدحلا مقر ريبكلاو طسوألا

 .تباث الو لصتم ريغ ثيدح اذه :هلوق ینیدملا نع لقنو ((17-155 ص)

 وأ «هنع هعوجر لمتحال سابع نبا نع اذه حص نإ :لاق هنأ ىسوم يبأ نع لقنو

 نب زیزعلادبع نع ملسم نب دیلولا ثيدح يف امك كي ہللا لوسرب ًاصاخ كلذ نأ ملع
 اًذِإ کلی رگدآو ) ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع دعاجم نع حين يبأ نبا نع نيصحلا

 هللا لوسرل يه لاق تركذ اذإ نٹساف ءانثتسالا تیسن اذإ :لاق [٤٤:فہکلا] بيي

 .نيميلا ةلصب الإ ینسی نأ انم دحأل سيلو ةصاخ ل

 نأ اذه نم لصحير - سابع نبا نع تاياورلا هذه داريإ دعب - يشكرزلا لاقو
 :نيرمأل ديجي سيل ةلآسملا هذه يف سابع نبا نع لقنلا قالطإ

 حص ولو :ريرج نبا لاق ةئيشملا قيلعت يف هلاق امنإ ءانتسالا يف كلذ لقي مل هنأ :امهدحأ
 ةنسب ایتآ نوكيل ةنس دعب ولو هللا ءاش نإ فلاح ا لوقي نأ ةّنسلا ىلع لومحم وهف هنع

 .ةرافكلل ًاطقسمو نيميلا ثنحل ًاعفار نوكي نأ ال ثنحلا دعب ناك ولو ىتح ءانخسالا

 .ةيوينلا صئاصخ لا نم كلذ لعج هنأ :امهيناثو

 نيعباتلا ءاھقف دحأ وهو «ةنوميم نينمؤملا مأ ىلوم حابر يبأ نب ءاطع دمحم وبأ وه

 ملعلا ةيعوأ نم ًاليلج ةقث ناكو «ةريره يبأو ةشئاعو تباث نب ديز نع ىور «ةكمب

 .ها4١ ةنس يفوت

 )١/ 5١(. ظافحلا ةركذت ء(۹٦ ص) يزاريشلل ءاهقفلا تاقبط :رظنا

 اتيقب نیتنسل دلو .ةرصبلاب نيعباتلا ءاهقف دحأ «يرصبلا راسي نب نسحلا ديعس وبأ وه
 ةقث ًالاع ناكو :لمعلاو ملعلا مزالو داهجلا مزالو ةنيدملاب أشن , 5 رمع ةفالخ نم

 .ه١١١ ةنس يفوت ةظعوملا غيلب سفنلا هيقف ملعلا روحب نمو «أدباع ةجح

 .(۷۱/۱) ظافحلا ةركذت ء(۸۷ ص) يزاريشلل ءاهقفلا تاقبط :رظنا

 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(١٥۱ ص) ةدوسملا «(74 /1) ديهمتلا :يف امه هتبسن رظنا (۳)
 .(19557 )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا (۹۱۳/۳)

 ت1

 ٦ب



۲۳) 

 (ہ)

"0 

 ۔'''نیمیلا يف ءانثتسالا يف دمحأ هيلإ امواو

 .هانلق ام :ىلوألاو

 ."هنم ىنثتسملا سنج نم ىنثتسملا نوكي نأ :'''يناثلا
 كلا وهف :هسنج ريغ نم ناك نإف

 °" [هؤانتسا] ناك :هسنج ريغ نم ینٹساو ءيشب رقأ ولو

 فلح اذإ» :بلاط يبأ ةیاور يف لاق ةصاخ نيميلا ین اذه وحن ىلإ دمحأ مامإلا امرأ

 .«رفكي هنأل ؛هژانتسا هلف هللا ءاش نإ :لاق مث ًاليلق تكس مث هللاب

 ۷٤(. /۲) ديهمتلا ء(٦٦٦ /۲) ةدعلا :رظنا
 .(يناثلاو) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .ةلبانحلا رثكأ هطرتشاو ءانثتسالا طورش نم يناثلا طرشلا اذه

 رصتخ حرش ء(۷/۲٤۷) رظانلا ةضور :(86 /7) ديهمتلا ء(1۷۳ /۲) ةدعلا :رظنا

 ء(۸۸۸ /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(١٥۱ ص) ةدوسملا ء(41/۲٥) ةضورلا

 .(۲۸۱/۳) رينملا بكوكلا حرش :(70148/5) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 .(زاجمف سنجلا ريغ نم ءانثتسالا امآف) :(ع)و «ب»و «أ» يف

 يف ىنثتسملا لخدي مل يأ سنجلا ريغ نم ناك ام وهو عطقنملا ءانثتسالا یمسی اذهف
 ةقيقح ءانثتسا وه له هيف فلتخا دقو .رامحلا الإ دحأ رادلاب ام كلوقك هنم ینٹسلا

 لوقلا .رثكألل يشكرزلا هبسنو زاجم هنأ :لوألا لوقلا :لاوقآ ةسمخ ىلع زاجم وأ

 هقالطإ نأ يأ ئطاوتم هنإ :ثلاثلا لوقلا .ينالقابلا ركب وبا هراتخاو ةقيقح هنإ :يناثلا

 امهنيب كارتشالاو ةدحاو امهتقيقح نأ يأ ئطاوتملا باب نم لصتملا ىلعو هيلع

 .فقولا :سماخلا لوقلا .يظفللا كارتشالا نم هنأ :عبارلا لوقلا .يونعم
 (۷۳۸۔۷۳۷ /۲) عماسملا فينشت ء(۹/۲٦۳) عماوجلا عمج حرش عماهلا ثيغلا :رظنا

 .(۲۸۱/۳) طیح ا رحبلا

 .(ءاننتسا) :«ع»و «أ» يفو «لصألا يف دري مو ««ب» نم تبثملا
0۰۸ 



 ۔)٢( ةيعفاشلا ضعب لوق اذهو طا

 ؛"”حصي قير ہملکتملا و )0( نح وبأو كلامو )۳( ب لاقو

 " .ةحيصفلا ةغللاو نآرقلا يف ءاج دق هنأ

 ال ) و «[۲٦:ميرم]  اًمَلَس الإ اًوْقَل اف َنوُعَمَسَي ال ) :ىلاعت هلوقك

 ۸س در رر

 .[؟ه:ءاسلا] € رت جروكت نأ آل لطلاب مكتب مُكلومأ اَوُلُكَأَت

(۱) 

(۳ 

(4) 

(0) 

 :رعاشلا لاقو

anneدحآ نم عبرلاب امو 00 “' 

 هؤانثتسا ناك «هسنج ريغ نم ینٹٹساو ءيشب رقأ نمو» :لاقف يقرخلا هيلع صن

 .«ًالطاي

 .قوقحلاب رارقإلا باتك ١4( ص) يقرخلا رصتخ :رظنا
 يشكرزلا هبسنو ةیعفاشلا رثكأل يناعمسلا هبسنو «يدمآلاو يلازغلاو ناهرب نبا مهنم

 .يربطلا ايكلإل رحبلا يف
 ىفصتسملا )2547/١: ناهرب نبال لوصولا ء(١/٤44) ةلدألا عطاوق :رظنا

 .(۲۷۹/۳) طیح ا رحبلا ء(۲۹۱/۲-۲۹۲) يدمآلل ماكحإلا ء(۳۸۱/۳)

 .(۲۷۹/۳) طیح ا رحببلا ء(۲۹۱/۲) يدمآلل ماكحإلا «(447/1) ةلدآلا عطاوق :رظنا

 يبأل هبسنو يجابلا هراتخاو .كلام مامإلل ء(۸۵/۲) ديهمتلا يف باطخ لا وبأ هبسن

 .ةيكلاملا نم دمحم

 .(45-45 /4) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(٢۲۷ ص) لوصفلا ماكحإ :رظنا

 يدنمسألل رظنلا لذب ء(٣۳۱ ص) لوصألا نازيم :يف ةيفنحلا ضعبل هتبسن رظنا

 .(۲۱۱ ص)

 .(۸۸۹/۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٥۸ /۲) ديهمتلا :يف مهل هتبسن رظنا

 .سنج ا ريغ نم ءانثتسالا حصي يأ

 = اهعلطمو ينايبذلا ةغبانلا ةقلعم نم تيب نم ءزج اذه

2۹ 



 هنأ :ليلدب هنم ىنثتسملا هلوانت ام ضعب جارخإ :ءانثتسالا نأ :انلو

 فرصب رعشيف «"نانعلا تينث» و «هيأر نع ًانالف تينث» :نم قتشم

 .كلذك سیل عطقنملاو هقايس هيضتقي ناك يذلا هبوص نع مالكلا

(١) 

(۲) 

 .(/''نکلز ىنعمب انهاه «الإ» نوکتو

 ٍدَبألا فِلاس اهيلع لاطو توفأ ِدکشلاف ءايلَملاب ةّيم راد اسی

 ٍدَحأ ْنِم عْئّرلاب امو ًاباوج تّيع اهلئاسأ يك ًاليصأ اهيف تفقو
 دلل ا ةمولظملاب ضٴزح اک يْؤُبلاو اهئْئي,امًايأل يرارآلاألإ

 سنج ريغ نم اهنأل عطقنملا ءانثتسالا ىلع بصنلاب «يراوآلا الإ» هلوق يف دهاشلاو

 .دحألا

 .يرآ اھدحاو ليخلا سباحم :ياروألا

 .ءطبلا :يأللاو

 .هدعبيو ءاملا هنع عفديل ءابخلا لوح لمعي بارت نم زجاح :يؤنلاو

 .ةماقإ ريغل ضرحلا اهيف رفح ضرأ :ةمولظملاو
 .ةراجح ريغ نم ةبلصلا ةظيلغلا ضرألا :دلجلاو

 ١58(. ص) يطيقنشلا نيمأ دحأل رشعلا تاقلعملا حرش «(۲ص) ةغبانلا ناويد :رظنا

 ۔(۸۰-۸۱ /۲) شيعي نبال لصفملا حرش

 .(86 )١/ رينملا حابصملا ء(١۱/٥۱۱) برغلا ناسل :رظنا

 دتعو «نكل» لبوأت يف نييرصبلا دنع عطقنملا ءانئتسالا :جارسلا نب ركب ربأ لاق

 يفنلا دعب كاردتسالل «نكل» نأل نکل «الإ» تعراض امنإو ««ىرس» ىنعمب نييفوكلا

 نيب عمجي امهيلك نأل ءاھباشتف كلذك «الإ»و لوألا نع هيفنت ام يناثلل بجوتو

 .«تابثإلاو يفنلا

 يفارقلل ءانتسالا ماكحأ يف ءانغتسالا :(76 4-7857 )١/ جارسلا نبال لوصألا :رظنا

 .(55-عغه١ ص)
 ند



 ۷ ./ فصنلا نم لقأ ىنثتسملا نوكي نأ :ثلاثلا ''' [طرشلا]

 ."'ناهجو فصنلا ءانثتسا ينو

 .“ ثكألا ءانثتسا زوجي :نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ لاقو

 .”هنم ىنشتسملا "لك ءانثتسا زوجي ال "هنأ :”هملعت فالح الو

0 

 ٥۹٤(. ص) ينادلا ىنجلا ء(٤٣۳ ص) يقلاملل ينابلا فصر :رظنا
 .لصألا يف دري مو «ع»و «با)و «أ» نم تبثملا

 سودبع نبأ هراتخاو بهذملا رهاظ وهو فصنلا ءانئسا حصي :لوألا هجولا

 1 .يوادرملا هححصو

 .ينالقسعلاو يفوطلا ہراتخاو حصي ال :يناثلا هجولا

 ةضورلا رصت حرش :(۲۹/۹) فاصنإلا ء(٣۸٥۲ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

 .(05/5"0) رينملا بكوكلا حرش ء(۹۱۸/۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ .(284/5) _...

 رثكأ مه رثكألا ءانئتسال ححصلا :يفوطلا لاقو .نيملكتملاو ءاھقفلا رثكأل ىلعي وبأ هبسن

 .هلاوقأ رخآ يف ركب وبا يضاقلاو ءاھقفلا ضعبو انباحصأ هنم عناملاو نيملكتملاو ءاھقفلا

 )٦۵۹۸/۲(. ةضورلا رصتخ حرش ء(۷٦٦ /۲) ةدعلا :رظنا

 .(ًافالخ ملعن الو) :(ع))و ((ب))و «أ» يف

 .(هنأ يف) :«عا>و «بر»و.«أ» يف

 .(لكلا ءانثتسا) :«عا»)و «باذو «أ» يف

 .ًاعامجإ يوادرم او حلفم نباو ينوطلاو بجانا نباو يدمآلا ہاکحو لطاب لكلا ءانلتسا

 ؛(۱۳۸/۲) دضعلا حرش عم بجاحلا نبا رصتح 475/0 يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 حرش ريبحتلا ء(۹۱۲/۳). حلفم نبال هقفلا لوصأ ء((۵۸۹/۲) ةضورلا رصتخ حرش

 ' .(؟هالإ /5) ریرحتلا
 ھ۸۹



 روک

 مهني َكَداَبِع الإ © َنيِعَمجَأ م مُهكيِوغأل ) : :ىلاعت هلوقب هزوج نم جتحاو

 .۔[۸۲-۸۳:ص] €( َجريِصّلِخُمْل

 نِي َكَعَبَتَا ِنَم لإ نطلُم ْمْمَلَع قل َسْيَل ىِداَبِع ٌنِإ 7 ىرخأ يف لاقو

 . [47:رجحلا] 6 َنيِواَغْلَ

 .دوصقملا لصح ناك امهيأو ءرخآلا نم امھنم دحاو لك ینشتساف

 .هوركنأو كلذ اوفن ةغللا لهأو ٌةغل ءانشسالا نأ :انلو

 نم ليلقلا ين الإ ءانثتسالا تاي مل :'''جاجزلا قاحسإ وبأ لاقو
 .'ردکلا

 ًاملكتم نكي م :(نیعستو ةعست الإ ةئام» :لاق ول : يج نبا لاقو

 ۔'''ةنکلو مالکلا نم ايع ناكو ةيبرعلاب

 ريهاشم نم ھ٢٤٥ ةنس دلو «جاجزلا قاحسإ وبأ لهس نب يرسلا نب ميهاربإ :وه )١(

 ذخأ .بدألاب لغتشاو هكرت مث جاجزلا طرخي ناك بدألاو ملعلا لهأ نمو ةاحنلا

 .ه١11 ةنس دادغب يف يفوت «يجاجزلا مساقلا وبأ هنع ذخأو بلعثو دربملا نع بدألا

 .«قاقتشالا»و «نآرقلا يناعم»و «هيوبيس تايبأ حرش» هتافنصم نم

 .(49/1-00).نايعألا تايفو ء(۸۹/۲-٦۹۳) دادغب خيرات :رظنا

 .(154/4) جاجزلل نآرقلا يناعم :رظنا (؟)

 ىلع ذملتت «بدألاو وحنلا يف ًامامإ ناك ءيلصوملا حتفلا وبأ ينج نب نامثع :وه (۳)

 ,«ةعانصلا رس» ««صئاصخلا» هتافنصم نم :ةئس نيعبرأ ةدم يسرافلا يلع يبأ

 ھ۳۹۲ ةنس دادغبب يفوت «ثنؤملاو ركذملا»

 ٠٤١(. /۳) بهذلا تارذش ء(٢٥٢۲ /۳) نايعألا تايفو :(75”7 /۲) ةاورلا هابنإ :رظنا

 ٦٦۷(. /۲) ةدعلا يف ىلعي وبآ هنع هلقن (4)
o1۲ 
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 ند دن جک کرتی لع طم کن ضل عهد ديس فخم مم خام ومس دع



 ۔'”یتقلا نع كلذ وحنو

 مدآ ینب نم نيصلخملا نيتيآلا ىدحإ يف ینٹٹسا هنأ :ةيآلا نع باوجلاو

 .لقألا مهو ٠

 ةكئالملا نإف ؛لقألا مهو دابعلا عيمج نم نیواغلا ىنغتسا ىرخألا يفو

 .نومركم دابع لب نيواغ ريغ مهو هللا دابع نم

 ب۷ َنِم َكَعَبتَأ ِنَم الإ ) :هلوق يف «نكل» ىنعمب عطقنم ءانثتسالا / نابو

 :ميهاربإ] € نطْلُس نم مُكيَلَع یل ناک امر :هلوق لیلدب [٤٤:رجح ا) © َنيِواَقْلآ

 ور
[YY 

 ناكو ھ٢١۲ ةنس دلُر «يوغللا يوحنلا يروِیالا ةبيتف نب ملسم نب هللادبع وهو )١(

 هل ؛يناتسجسلا متاح يبأو هيوهار نب قاحسإ نع اهب ثدحو دادغب نكس ةقث ًالضاف

 لكشم»و «رابخألا نويعاو «بتاكلا بدآ»و «فراعملا» باتك اهنم تافنصم

 .ه١۲۷ ةنس يفوت (تاباوح او لئاسملا باتك» (ٹیدح ا

 ٤١-٤٤(. /۳) نايعألا تايفو ١47(« /۲) ةاورلا هابنإ | :يف ةمجرت هل

 - رثكألا ءانثتسا زاوج مدعو لقألا ءانثتسا زاوجب لوقلا - ىلعي وبأ هنع لقن دقو

 الو ًاموي الإ هلك رهشلا تمص لوقي نأ زوجي» :لئاسملا تاباوج يف يتقلا لاق :لاقف

 الإ ًاعیج موقلا تيقل : :لوقيو أموي نيرشعو ةعست الإ هلك رهشلا تمص لوقي نأ زوجي

 .«مهرثكأ الإ ًاعیج موقلا تيقل :لوقي نأ زوجي الو نينثا وأ ًادحاو

 ۷١٤(. /۲) رظانلا ةضور ء(٢/۸٦٦) ةدعلا :رظنا

 ۷٥۵۵(. /1؟) رظانلا ةضور ء(٢/۹٦٦) ةدعلا :يف نيباوجلا نيذه رظنا (؟)

 ھ۲۳



 لصف

 75 ما 2 ےہ ا 3م 0 ۲

 زل ٌمُك ِتّنَصحَلا َنوُمَْي َنيِذَو > :ىلاعت هلوقك ًالمج ءانئتسالا بقعت اذإ
 و 7 ہے ترس رگ ھر ا ر ورجع ح کرے رے ۹ يرد رپ مرے ےس 2

 مه َكِينلوأَو ES مه أوليقت الو ةدِإَ َنِسَمْت مَهِوُدِلَجاَف ءَدَہُخ ِةَعَرَأ اون

 5 05 ''!اھعیج ىلإ ءانثتسالا عجر :[4-0:رونلا] © وبا َنيِذَلا الإ © َنوُقِسفْل فلا

 ."””يعفاشلا ''' [باحصا] لوق وهو

 تباث مومعلا نأل ؛”روکذملا برقأ ىلإ عجري :“'[“' ةيفنحلا تلاقو]

 لوزي الف هيف كوكشم اهعيمج ىلإ ءانثتسالا دوعو «نيقيب ةروص لك يف
 .كشلاب نیقیلا

 .(اهعيمج ىلإ عجري) :«ع»و «أ» ینو :(اھعیمج ىلإ مجر) :«با يف )

 .لصألا يف دري مو (ع)و (باو رب نم تبثملا )

 .مهباحصأو كلامو دمحأو يعفاشلا ةثالثلا ةمئألا لوق وهو (*)

 رصتخ حرش ؛(٢/٦٥۷) رظانلا ةضور ؛((۹۱/۲) ديهمتلا «(1۷۸ /۲) ةدعلا :رظنا
 (۹۲۰/۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(١٥۱ ص) ةدوسلا )٦٦٢/۲( ةضورلا
 ةرصبتلا (۳۱۲ /۳) رین ا بكركلا حرش ؛(٦/٦۸٥۲) ريرحتلا حرش ریبحتلا
 (۳۸۸/۳) ىفصتسملا ؛((451/1) ةلدألا عطاوق ء(۳۸۸/۱) ناهربلا ء((۱۲۰ ص)
 يجابلل لوصفلا ماكحإ ء(۳۰۷/۳) طیح ا رحبلا ء(۳۰۰/۲) يدمآلل ماكحإلا
 حيقنت نع باقنلا عفر ء(۹٢۲ ص) ينارقلل لوصفلا حيقنت حرش ؛((۲۷۷ ص)
 .( 170-174 )٤/ باهشلا

 ترمحرلا حتاوف ء(۳۰۲/۱) ريرحتلا ريسيت )778/١(: يسخرسلا لوصأ :رظنا (4)
(۳۳۲/۱). 

 .(ةفينح وبأ لاقو) :لصألا ينو ««ع»و ؛با) و «أ» نم تبث ا )٥(

 .يزارلا نيدلا رخفو ةيميت نب دج ا ًاضيأ هراتخاو ةريخألا ةلمجلا ىلإ يأ )٦(

 .(۹۳ ص) يزارلل ملاعملا ء(١٥۱ ص) ةدوسملا :رظنا

۹ 

 E یک کک دا ا خر کا اک فہم ےس



 لقتسي ال هنأ ةرورض ؛هلبق ام ىلإ هدر بجو امنإ ءانضسالا نألو

 .' لقتسا دقف :هيلي اہ قلعت اذإف ؛هسفنب

 لصفلا ناك ول ام هبشأف ىلوألا نيبو اهنيب ''' [لوصفم] ةريخألا نآلو

 ا 1

4 

 ا
 ا

 نيك مالكب

 رارحأ يديبع)) :هلوقك اهعيمج ىلإ داع الح بقعت : اذإ طرشلا نأ :انلو

 ۔'''ءانتسالا اذكف «أديز تملك نإ قلاوط يئاسنو "

 .كلذ  [حبقي] مل :عيمجلا ىلإ ءانثتسالا / دعي م ولو

 فوطعملاو فوطعملا نیب داحتالا نم ًاعون بجوي واولاب فطعلا نألو

 .ةدحاولا ةلمجلاك فطعلاب لمجلا ريصتف هيلع

 مدع ةرورضل هلبق امب ءانثتسالا قلعت نأ :ہانعمو يناثلا لوقلل يناثلا ليلدلا اذه “ )١(

 هقلعت ىلإ ةجاح الف ةدحاو ةلمجب هقلعت نم عفدنت ةرورضلا ہذھو هسفلب هلالقتسا

 .ةرورضلا لحم نع هجورخل اهريغب
 ٦٦۷(. /۲) یلوطلل ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .(ةلوصفم) :لصألا يفو )۷٥۸/۲( رظانلا ةضور نم تبلا (۲)

 ولو :یيئجا مالكب لصفلا ہبشاف فطعلا فرحب اهنم نیتلمج لك نیب لصفلا عقو هنأ يأ (۳) ٠

 . عيمجلا ىلإ ءانثتسالا دعي مل ينجأ مالكب امهنيب لصف
 .قباسلا ردصملا :رظنا

 لقتسي الو هطورشمب قلعتي طرشلاف هب قلعتي ام ىلإ امهنم لك راقتفا امهنيب عماجلاو (4) 7

 .هنودب لقتسي الو هنم ىنثتسملاب قلعتی ءانثتسالاو :هلودب

 .(51 5 /۲) قباسلا ردصملا :رظنا

 .(حصي) :لصألا ينو ۷١۹( /۲) رظانلا ةضور نم تبثملا ()
 ٥ه

1/۷4 



 مامت لبق تبثي ال قالطإلاو مومعلا نإف ؛نقیتسم ميمعتلا نأ ملسن الو

 .مالكلا

 .همومع مهرثكأ ملس دقو «ةفصلاو طرشلاب لطبي مٹ

 فطعلاو «ةرورضلل كلذل هتيحالصب «هلبق ام ىلإ ءانثتسالا داع اغنإو

 ."”لصفلا رضي الف ةدحاولاك لمجلا لعج

 )١( ینوطلل ةضورلا رصتخم حرش ء((۷۵۹/۲-۷۱۰) رظانلا ةضور :رظنا )٦٦۸/۲-٦٦٦(.
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 دوجر]

(١) 

00 

 ۰٢م

 لصف

 لم ثلا يف

 دنع دجوي نأ مزلي الو «همدع عم طورشملا دجوي ال ام : طرشلا

۳ 1 

 .يعضولا مکح لا ماسقأ نمض طرشلا نع مالكلا قبس

 .ةلصتملا تاصصخملا نم يناثلا صصخملا وه اذه
 يعرشلاو يداعلاو يلقعلا نود يوغللا' طرشلا طرشلاب دارملا نأ یفارقلا ركذ دقو

 ةقيقح ا يف سيل يوغللا طرشلاو بابلا اذه نم سيلو يعرش طرش ۃالصلل ةراهطلاف

 يوغللا طرشلا هب لصتي امنإ ماعلاو ہدوجولا هدوجو نم مزلي هنأل ایس لب ًاطرش

 طرشلا دح ال ببسلا دح هّدح نوكي كلذلو ببس وه ثيح نم هتظحالم نكيلف

 :ةیوغللا قيلاعتلا يهو بابسألا عاونأ ضعبو طرشلا نیب ًاكرتشم طرشلا ظفل نوكيو
 .هصخي دح هتايمسم نم دحاو لكل نوكي كرتشملا ظفللاو

 نمو دوجولا هدوجو نم مزلي هنأ» :اهريغو ةيوغللا قيلاعتلا لمشي يذلا ببسلا دحو

 .«هتاذل مدعلا همدع

 دوجو نم مزلي ال هنإف يداعلا وأ يعرشلا وأ يلقعلا طرشلا نم ًازارتحا لوألا ديقلاف

 .هيف ًاطرش ناك نإو حطسلا دوعص ملسلا نم الو ءةالصلا ةحص دوجو ةراهطلا

 ۔(۲٥۲-۷٦۹ /۲) مومعلاو صوصخ ا يف موظنملا دقعلا :رظنا
 ..(دوجو) :لصألا يفو ««عا) و «باذو «أ» نم تبثلا

 أورصقت نأ حاج ركع سیف ضزألآ یم ا ) :ىلاعت هلوق طرشلاب صيصختلا ةلثمأ نم

 :نيطرشب ةالصلا رصق زاجأف 1٠١ !:ءاسنلا] 4 اورقك نیل مكتفي نأ مف نإ ةؤلّصلأ م

 .ضرألا يف برضلا :امهدحأ

 .رافكلا ةنتف فوخ :يناثلا

 لوألا طرشلا يقبو «نمألا عم رصقلا زاج یتح ةصخرلاب يناثلا طرشلا رابتعا خسنف

 .هنودب رصقلا زوجي الف ضرألا يف برضلا وهو
 ٦٦۷(. /۲) يثوطلل ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

۷ 



 هم لی اهمدع نم مزلی الو لولعم ا دوجو اهدوجو نم مزلي :ةلعلاو]

 .تايعرشلا يف

 (”[صيصختلا ةلزنم لزنف ''لوخدلاب قالطلا صاصتخا

 .«يوغل»و («يعرش»و «يلقع» :طرشلاو

 .ةدارؤلل ملعلاو ملعلل ةايلاك :يلقعلاف

 .ةالصلل ةراهطلاك :يعرشلاو

 ةغللا يف هاضتقم «قلاط تناف رادلا تلخد نإ هلوقك :يوغللاو
7 

 یتح ہالول هيضتقي ناك امع مالكلا ريغي [طرشلاو] ءانثعسالاو

 هنإف ؛”' [هيف] لخد ام ''' [مالكلا نم] جرخي هنأ ال «يقابلاب ًاملكتم هلعجي

 .جرخ امل لخد ول

(١) 

(¥) 

(۳) 

(0 

(0) 

03 

 .رادلا لوخد دنع قلاط تنأ :هانعم «رادلا تلخد نإ قلاط تنأ» :هلوقو

 ."ةعبس ىلع هل :هانعم «ةثالث الإ ةرشع ىلع هل»>و

 .(لوخدلاو) :«ب» يف

 .لصألا يف دری ملو «ع»و «ب»و ((أ» نم تبثم

 .لصألا يف دري ملو (ع)و «ب»و «أ» نم تبثمل

 .لصألا يف دری مو ؛(ع))و (بالو «أ» نم تبخل

 .لصألا يف دري مو (ع))و (بالو «أ» نم تبث

 صيصختلاو ءانثتسالاب صيصختلا ىلع ةلصت لا تاصصخملل هركذ يف فلؤملا رصتق

 وهو عبارلا صصخملاو ةياغلاب صيصختلا وهو ثلاثلا صصخملا يقبو طرشلاب

 .[17؟:ةرقبلا] € َنَرُهَطَي ىح ٌنهوُيَرْفَت الو > :ةياغلاب صيصختلا لاثم .ةفصلاب صيصختل

 .ءارقلا ضعب هقفلا ةفص تّصخ دقف ءاهقفلا ءارقلل تيصوأ :ةفصلاب صیصختلا لاثم
 يف موظنلا دقعلا ء(1۲۸ ء٥۸٤٦ /1) ةضورلا رصتخم حرش :يف كلذ ليصفت رظنا
 .(۲۸۷۔-۲۷۸/۲) مومعلاو صوصخلا

 ھ۸
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1 ۱ 
  EE.-.-_ت :

 لصف

 "ديقملاو قلطملا 4

 .هسنجل ةلماش ةقيقح رابتعاب هنيعب ال دحاول لوانتل ا :وه قلطلا

 .57:ةلداجلا] 4 ةَيَقَرُریِرخَتَف  :یلاعت هلوقك ''رمألا قايس يف ةركنلا :يهو

 ميسق ديقملاو ماعلا ميسق قلطملا نأ:ء((۳۹۹/۲) موظنملا دقعلا يف ینارقلا ركذ

 .صيصختلا

 اماع قلطملا اودقتعا ايرو ءالضفلا نم ريثك ىلع سبلت ماسقألا هذهو :لاق مث

 مدع ةروص يف مكحلا لاطبإ يضتقي دييقتلا نأ ةهج نم صيصختلاب دييقتلا سبتلاو

 .ديقلا

 :لاقف ماعلاو قلطملا نيب )۲/١/ ٢٣٢٥ -٥٥٥( لوصح ا يف يزارلا نيدلا رخف قرفو

 ىلع ةلالد اهيف نوكت نأ ريغ نم يه يه اهنإ ثيح نم ةقيقحلا ىلع ةلادلا ةظفللا»

 .ًاباجيإ وأ ديقلا كلذ ناك ًابلس ةقيقحلا كلت دوبق نم ءيش

 ثيحب ةنيعم ةرثك ةرثكلا تناك نإف ةرثكلا ديق عم ةقيقحلا كلت ىلع لادلا ظفللا امأو

 .ددعلا مسا وهف اهيلع ديزي ام لوانتي ال

 .ماعلا وهف ةنيعم ةرثك ةرثكلا نكت مل نإو
 صوصخلا يف موظنملا دقعلا يف قلطملاو ماعلا نيب قرفلا لوح مالكلا ليصفت رظناو

 مومعلاو )١///105-1١1(.

 نم مولعملا» :لاقف ةاحنلا دنع ةركنلا وه نييلوصألا دنع قلطملا نأ ينارقلا ركذ

 تامهبملاو ءتارمضملا يهو ةسمح ا فراعملا ادع ام ةركنلا نأ ءاملعلا بهاذم

 = ءيش لكف ةعبرألا هذه نم دحاو ىلإ فيضأ امو ماللاب فرع امو «مالعألا ءامسأو

 ء۹



 ب ۸

(1) 

00 

 ./ "”«”يلوب الإ حاكن ال» '''[28 هلوق] ك ربخلا يف نوكي دقو

 ٠ (ِوَبَقَر ريِرْحَتَف ) :ىلاعت هلوق وحن ةركن هنإ :ةاحنلا لوقي قلطم هنإ :نويلوصألا لوقي

 :نويلوصألا لوقي «ةركن هنإ ةاحنلا لوقي ءيش لكو .أعامجإ ةقلطم ةيآلا يف ةبقرلا نإف
 دنع قلطم تابثإلا قايس يف ةركن لكف هنم درفب ىدأتي هب رمألا نإو ءقلطم هنإ
 ةاحنلا اهيف فلتخي تارکنلا ظافلا نم ًاظفل الو ًاعضوم ملعأ امف «نييلوصألا

 ةاحنلا دنع تاركن يه توبثلا قايس يف اهلك سانجألا ءامسأ لب نويلوصألاو

 .«نييلوصألا دنع تاقلطمو

 .(۱۸۸/۱) مومعلاو صوصخلا يف موظنملا دقعلا :رظنا

 .لصألا يف دري ملو ((ع) و «ب»و «أ» نم تبثملا

 نع ةدرب يبأ نع قاحسإ يبأ نب ليئارسإ قيرط نم دمحأو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ
 .«يلوب الإ حاكن ال : 3 ہللا لوسر لاق» :لاق ىسوم يبأ

 نب كيرشو ليئارسإ هاور فالتخا هيف ثيدح ىسوم يبأ ثيدحو يذمرتلا لاق

 ةدرب يبأ نع قاحسإ يبأ نع عيبرلا نب سيقو ةيواعم نب ريهزو ةنارع وبأو هللادبع

 لٹ ينلا نع ىسوم يبأ نع
 .«يلوب الإ حاكن ال» كي ينلا نع ةدرب يبأ نع قاحسإ يبأ نع يروثلاو ةبعش یورو

 : لي ينلا نع ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ نع قاحسإ يبأ نع اوور نيذلا ءالؤه ةياورو

 نإو ةفلتخ تاقوا يف قاحسإ يبأ نم مهعامس نأل حصأ يدنع «يلوب الإ حاكن ال»

 اذه قاحسإ يبأ نع اوور نيذلا ءالؤه عيمج نم تبلاو ظفحأ يروثلاو ةبعش ناك
 يبأ نم ثيدحلا اذه اعمس يروثلاو ةبعش نأل ءهبشأ يدنع ءالؤه ةياور نإف ثيدحلا

 .دحاو سلجم يف قاحسإ

 هلصو يف قاحسإ يبأ ىلع هيف فلتخا دانسإ اذهو حيحص ثيدح :دنسملا ققحم لاقو

 .حصأ هلصوو هلاسرإو

 ء(۲۰۸۵) ثيدحلا مقر يلولا يف باب «حاكنلا باتك 27128 )١/ دواد يبأ ننس :رظنا

 مامإلا دنسم ؛ء(۱۱۰۱) ثيدحلا مقر حاكنلا باتك ء(۳۱۰-۷١٣ /۳) يذمرتلا ننس

 .نيققحلا نم ةعامجو طوؤنرألا بيعش قيقحت ء(۲۸۰-۲۸۳ /۳۲) دمحأ
o. 



 ىلع دئاز رمأب فوصوم نیعم ريغل وأ نيعمل لوانت ا وه :ديقملاو
 "هس ةلماشلا ةقيقح ا"

 .[۹۲ :ءاسنلا] € ٍةَتموُم َوَبَقَر ٌريِرَخَتَق ) :ىلاعت هلوقك

 [97:ءاسنلا] € ٍةَنِمْؤُم وَبَقَر ) :هلوقك ةبسنلاب ًاديقم ًاقلطم ظفللا نوكي دقو

 .تافصلا رئاسو ةمالسلا ىلإ ةبسنلاب ةقلطم ناميإلاب ةديقم .

 «ناكملاو .نامزلا نم هترورض نم وه ام ىلإ ًارظن ًاقلطم لعفلا ىمسيو

 لاعفألل لح او] ''ةلالا ىلإ رقثفي اميف ةلآلاو ''' [هب لوعفملاو] ءردصملاو

 .اهتيقب نود اھدحاب ديقتي دقو  [ةيدعتملا

 .(هسنجب) :(بر يف ( =

 .«عا»و «با)و «آ»و لصألا يف دری ملو (774 /7) رظانلا ةضور نم تبثملا () ٠

 .(اهيلإ رقتفي اميف) :(ع))و «باذو «أ» يف (9) 7

 .لصألا يف دري ملو «عز)و ((با)و ہل نم تبثملا 0 ٠

 o۲۱ ش



 «لدع يدهاشو دشرم یلوب الإ»و «ىلوب

(١) 

)۲( 

 قرف

)£( 

(۵) 

٦) 

 لصف

 :ماسقأ ةئالث " [یلع] وهف :'''دیقمو قلطم ناظفل درو اذإ

 الإ حاکن الرر ک دحاو بيسي دحاو مكح ي نوکی نأ ٢ ررےآ

20005 

 .'“دیقلا ىلع قلطملا لمح بجيف

 رظانلا ةضور :ء(۱۷۷ /۲) ديهمتلا ء(۳۸/۲٦) ةدعلا يف ديقملاو قلطملا ثحب رظنا

 هقفلا لوصأ :(57١ص) ةدوسملا «(7784-55 /7) ةضورلا رصتخم حرش «(259/5)

 ؛(٣٥۳ /۱) ناهربلا ء((٦/۲۷۱۱) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۹۸۹/۳) حلفم نبال

 (٢٦۲ص) لوصفلا حيقنت حرش «(۲ /7) يدمآلل ماكحإلا (۲۱۳/۳/۱) لوصح ا

 ۳٦٣(. /۱) تومحرلا حتاوف )۲۸٦/٢( رارسألا فشك

 .لصألا يف دری ملو ((ع))و «بذ»و «أ» نم تبغا

 .(لوألا مسقلا) :«ع»و (با)و «أ» يف

 صيخلتلا رظناو ًافوقوم سابع نبا نع ١١١( /۷) هننس يف يقهيبلا ظفللا اذهب هجرخأ
 )١157/7(. ريبحلا صيخلتلاو

 ىلإ ةبسنلاب دوهشلا ينو ؛يغلاو دشرلا ىلإ ةبسنلاب يلولا يف قلطم لوألا ثیدح اف
 نادحتم امهو درهشلا يف ةلادعلاو يلولا يف دشرلاب ديقم يناثلاو .قسفلاو ةلادعلا

 ىلع قلطملا لمحيف دوهشو ٗيلوب الإ هيفن امهمكحو حاكنلا امهببس نأل ًامكحو ًاببس
 .دوهشلا ةلادعو يلولا دشر ربتعيو ديقملا

 .(5078-575 /۲) یفوطلل ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .فالخ هيف فرعأ ال يدمآلا لاقو ًاعامجإ دج ا هركذو ةعبرألا ةمئألل حلفم نبا هبسن

 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٣/٤) يدمآلل ماكحإلا ١45(« ص) ةدوسملا :رظنا

 .(۲۸۷ /۲) رارسألا فشك )٤/ ۲٤۱(. باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(۹۸۷ /۳)
o 



( 7 

 . اذه داسف انیب دقو «خسن

 :صنلا ىلع ةدايزلا نإف ؛خسن هنأل ؛هيلع لمحي ال :ةفينح وبأ لاقو

(۱) 

 ةرافك يف قتعلاك :ببسلا فلتخيو مكحلا دحتي نأ :يناثلا '''[مسقلا]

 ."”لتقلاو راهظلا

 قلطملا لمحي ال هنأ ىلع لدي ام ””دجحأ مامإلا نع “ [يور] دقف

 ۔'''دیقلا ىلع

00 
۳) 

(4) 

 ."”القاش نب قاحسإ ىبأ رایتخا وهو

 ةدايزلا ةلاسم ىلع ينبليف ًارتاوت قلطملاو ًاداحآ ديقملا ناك اذإ كلذ نأ حلفم نبا ركذ

 .ةیفنح ا لوق عنملاو داحآلاب رتاوتلل خسنلا ىلعو ؟خسن يه له

 تومحرلا حتاوف ء(4۸۹/۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ١55(. ص) ةدوسملا :رظنا

(/¥(. 

 .لصألا يف دري و «ع»و «ب»و «أ» نم تبعا

 َنوُدوُعَي ّمُث مہلت ني َنوُرِهَظُي َنيِذْلاَو ) ىلاعت هلوق يف ةقلطم ةبقرلا تدرر راهظلا يف
 هيف تدرو اهنإف لتقلا يف امأو .[٣:ہلداجنا) 4 اگآَمَکَی نأ ٍلبَق ني ٍقَبقَر ٌريِرْخَتَ اولاَق اَمِل

 لإ ُةَمَلَسُم ةي ونيُم وَبقَر ٌريِرخَمف طح اًئيَؤُم لَ نَمَو ) :ىلاعت هلوق يف ناميإلاب ةديقم

 .[؟؟:ءاسلا] € وله

 .(۲۷۲۹ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

 .(لقن) :لصألا ينو ؛«ع» و «با)و «أ» نم تبغملا

 نبال هقفلا لوصأ .((155 ص) ةدوسملا ء(۱۸۰ /۲) ديهمتلا )٦٦۸/٢( ةدعلا :رظنا

 .(۲۷۳۰ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ؛((۹۹۱/۳) حلفم

 .(ديقملا ىلع لمحب ال قلطملا نأ) :«عردو «ب»>و «أ» يف

 .ةقباسلا رداصملا :يف هل لوقلا اذه ةبسن رظنا
o 



1/۷4 
 . / "ةيفاشلا ضعبو '''ةيفنحل | لج لوقو

 .ديقملا ىلع قلطملا لمح ''”يضاقلا راتخاو

(Ou ةنيادملا يف - ىلاعت هلوقل ؛ةيعفاشلا ضعبو  ةيكلاملا لوق وهو -: 

 .. [۲۸۲:ۃرقبلا] © مڪار نی ٍنيَديِهَس أوُدِيَشَتَساَو )

 عب م رہے ہر بب و چاپ م 8 50
 .[؟:قالطلا] ( مكي ٍلَذَع ىَوذ اوُدہُأَو ڈ قالطلا ةروس يف لاقو

 قلطملا ديبقت نأل ؛ٴ”سایقلا ةهج نم هيلع ينبني :باطخلا وبأ لاقو

 .رم ام ىلع صاخلا سايقلاب زئاج كلذو مومعلا صيصختك

 ؛(۲۸۷ /۲) رارسألا فشك ؛(٢٢٦۲ ص) يدنمسألل لوصألا يف رظنلا لذب :رظنا )١(

 )٦۹۹/۲( يتاعاسلا نبال ماظنلا عيدبب فورعملا لوصألا ملع ىلإ لوصولا ةياهن

 ۳٦٣(. /۱) توحرلا حتاوف

 .يدمآلاو ينيوجلا ةیعفاشلا نم ہراتخا (۲)

 )٤/۳(. يدمآلل ماكحإلا ء(١/٤٥٥) ناهربلا :رظنا

 )٦( ةدعلا :رظنا )۲/ ٦٦۸(.

 يبأ يضاقلاك انباحصأ وققح هيلع يذلاو :لاقو ةيكلالا ضعبل لوقلا اذه يجابلا بسن (۳)

 .هدييقت ىلع سايقلا لدي نأ الإ ديقملا ىلع لمحي ال قلطملا نأ دمحم يبأ يضاقلاو ركب

 ٦٦٢( ص) ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش ۲۸١(« ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ :رظنا

 باهشلا حیقنت نع باقنلا عفر 1١76-7575(. ص) ولولح نبال لوصفلا حيقنت حرش

 )٤/۲۲۸(.

 .ةيعفاشلا روهمجل يدرواملا هبسنو يلازغلاو يناعمسلاو يزاريشلا ہراتخا )٤(

 رحبلا (۳۹۸/۳) ىفصتسملا )١/ ٤۸۳(« ةلدألا عطاوق ء(٢۲۱ ص) ةرصبتلا :رظنا

 ٥٤٤(. /۳) طيحملا

 ۔(۱۸۱/۲) ديهمتلا :رظنا (۵)

orf 



 راهظلا يف مايصلا دييقتك قلطمو نیفلتخ نيديقب ناديقم مث ناک ناف

 امههبشأب قحلأ :نيميلا ةرافك يف هقالطإ ,"”قيرفتلاب جحلا ينو ا ماعلاب -

 .هيلإ امهبرقأو هب

 ال ذإ ؛ةغللا عضو فلاخي ضحم مكحت اذه :لاق :لوألا رصن نمو

 ةفلتخملا بابسألاو ؟هيف يذلا قالطإلا عفري فيكف راهظلل لتقلا ضرعتي .
 .اھتاہجاوو اهطورش رثكأ يف فلتخت

 ديقملا ىلع قلطملا لمحي الف مكحلا فلتخ نأ :ثلاثلا "” [مسقلا]

 '“!ہباتلاب مايصلا ديق اذإ ةرافكلا لاصخك «فلتخا وأ ببسلا قفتا ءاوس

 .فلتخ انهاهو «مكحلا داحتا هطرش نم سايقلا نأل ؛' ””ماعطإلا قلطأو

 .[4:ةلداجلا] © ِنَْعباَعَتُم نرس ُماَيِصَق ذل نمَف ) :ىلاعت لاق )١(

 .[157:ةرقيلا] 4 َمُقْعَجَر اَذِإَوَعْبَسَو جل فِ اَيأ ةَ ل :ىلاعت لاق (؟)

 .لصألا يف دري لو «ع»و «ب» و «أ» نم تبثملا (۳)

 .(فلتخا وأ ببسلا دحتا ءاوس هيلع لمحي الف) :((ع))و «ب»و «أ» يف )٤(

 .[86:ةدئاملا] (تاعباتتُم مايأ ةئالث مايصف دجي مل نمف) أرق ثيح دوعسم نبا ةءارق يهو )٥(

 )٦٥٤/٢(. يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ :رظنا

 امهمكحو نيميلا ةرافك وهو دحاو امهببس نإف نيميلا ةرافك ین ماعطإلا قالطإ يا (5)
 .ماعطإلاو موصلا وهو فلتخ
 ماعطإلا قالطإو ؛نيميلا ةرافك يف عباتتلاب موصلا دييقت مكحلاو ببسلا فالتخا لاثمو

 .راهظلا ةرافك يف

 .(544/5) ینوطلل ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
 ٥ھ



 لصف

 " [اهتغيص نم ال] اهتراشإو '''اهاوحف نم ظافلألا نم سبتقي اميف

 :/ برضأ '”[ةسخ] يهو ب

 سیلو ظفللا ةرورض نم نوكي ام وهو گٹءاضعتقا یمسی :لوألا

)6( 

 :“ هب قوطنمب

2) 

(٦) 

 . «ةينب الإ لمع ال» :هلوقك هب الإ ًاقداص ملکت ا نوكي ال نأ امإ

 لوقلا ىوحف» ۱٢٤( /ہ) ناسللا يف روظنم نبا لاق «لوقلا ىنعم :ةغللا يف ىوحفلا
 كلذ تفرعو ءاحفألا هعمجو :مالکلا بھذم نم فرعي ىنعم ىوحفلاو ؛هنحلو هانعم

 .«هبهذمو هضارعم يأ هئاوحفو همالك ىوحف يف

 قلطم :ىوحفلاو :لاقف ًاحالطصا ىوحفلا :.(417 ص) تايلكلا يف يوفكلا فّرعو

 ,ہاثعم لصا نع ًاجراخ هنم مهف ام مالكلا ىوحف :ليقو «موهفلا

 .لصألا يف دري لو «ع» و «ب))و «أ» نم تبثملا

 .لصألا يف دري مد «ع»و ((ب)) و ءأر) نم تبثملا

 .هبلطيو مالکلا ةحص هيضتقي يذلا يأ - داضلا حتفب - ىضتقملا وأ ءاضتقا :ىمسي

 .(۷۰۹/۲) يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش :رظنا
 ۔ظفللا يف هريدقتو هرامضإ ىلإ ةرورضلا وعدت نيذلا يأ

 .قباسلا ردصملا :رظنا

 لامعألا ةروص نأل ءأقدص كلذ نكي مل كلذ الول ذإ ءةينب الإ حيحص لمع ال يا

 نم ةحصلا رامضإ ناكف ةين الب اهدوجو نكمي تادابعلا رئاسو موصلاو ةالصلاك اهلك

 .ملكتملا قدص ةرورض

 .قباسلا ردصملا :رظنا
o 



 رخآ مايأ نم ةدعف .

 نَمَفِ] ) :ىلاعت هلوقک هنودب اعرش ظوفلملا دوجو عت ثيح نم وأ

 رطفاف :يأ 2” [18:ةرقبلا] ( رح اب ْنِي ةف ٍرَفَس لع وأ ایر مكدي تراك“
)7( 

 مَڪَيلَع ْتَمْرُح ) :هلوقك هنودب ًالقع هدوجو عنتمي ثيح نم وأ
 .هيضتقيو ءطولا رامضإ نمضتي [17:ءاسلا] 6 ْمُكّسَهمأ هل ےہ

 ."”[هماقم هيلإ فاضملا

 .بسانملا فصولا ىلإ مکح ا ةفاضإ نم ليلعتلا مهف :يناثلا ''[برضلا]

 هنم مهفي [4:دئالا] © اَمُهيِدّيَأ أَوُعَطْقاَف ةَقِراَسلَآَو ٌقِراَسلآَو > :ىلاعت هلوقك

 .مالكلا ىوحف نم مهفلا ىلإ قبسي نکل «هب قوطنمب سيلو ةّلع ةقرسلا نوک

 مھربل :يأ [17 :راطفنالا] ( میت ىل َراَربَألا ٌنِ # :ىلاعت هلوق كلذكو]

 تا مهروجفل :يأ [14 :راطفنالا] 6 میحح یل َراَجْفْلاَّنَِو ) 7 ےہ ردم ےہ

 مو «ع» و «ب»و «أ» يف درو ( رفَس ْنَلَع وأ اصير مُكدِم تراك نمف )ل :ىلاعت هلوق (١)

 ..لصألا ةخسن يف دری

 ..«عالو «بد) و «أ» يف درت مل (رخأ مایا نم) :هلوق (۲)

 .لصألا يف دري مو «عا»)و «ب»» و «أ» نم تبثملا (۳)

 .لصألا ين دري مو «عا)و «ب)) و «أ» نم تبثملا )٤(

 روجفلاو ربلاو ؛دلجلا ةلع ىئزلاو عطقلا ةّلع ةقرسلا نأ مالكلا اذه نم لوقعملا نإف )٥(

 ىنزلاو ةقرسلاك بابسألا كلتب ةللعم ماكحألا هذه نأ تبث اذإو «ميحجلاو ميعنلا ببس

 مالكلا ىوحف نم لب ؛هّصنو قطنلا حيرص نم ًاموهفم سيل كلذف روجفلاو ربلاو

 .ىوحفلا ليبق نم هب نرتقملا بسان ا فصولاب مكحلا ليلعت مهف نأ تبثف هانعمو
 .1/17/1-0717) ینوطلل ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .لصألا ين دري مو «عا)و «با) و «أ» نم تبثملا )٦(
oY 



 «هنحلا»و «مالكلا ىوحف»و «ةراشإ»و «ءاميإ) یمسی دق اذهو 00 ۱ اج

 .هتيمست يف ةريخلا '''كیلإو

 .(هيبنتلا :ثلاثلا ''' [برضلا]

 مالكلا قايس ةلالدب قوطنملا نم '””[هنع] توكسملا ین مکحلا مهف وهو

 "[مهف] ك .20ىلوألا قيرطب تركسملا يف ینعملا دوجو ةفرعمو «هدرصقمو

 .[1:ءارسإلا] € فأ امش لقت ف :هلوق نم متشلاو برضلا میرحت

(١) 

(۲) 

۳ 

(6) 

 نأل ءامسألا هذه نم دحاو لكب ىمسي هتغيص نم ال دافتسملا مالكلا ىوحف يتعي

 .حيرصت ريغ نم دارملا ماهفإ اهعمجي اهلك يناعملا هذه

 امهنيب قرفو ءراشأ :هيلإ اموأو ءأموأ :هيلإ راشأ لاقيف «دحاو ىنعمب ءاميإلاو ةراشإلاو

 سیلو ءاميإ ةراشإ لكف ءاهريغو ديلاب ةراشإ ءاميولاو ءديلاب ةصتخم ةراشإلا نآب ينوطلا
 هل تلق اذإ ًانحل ُنحلأ :لاقي مهفلاو ةنطفلا - كيرحتلاب - ْنَحللاو ةراشإ ءاميإ لك

 تنحالو «همهف :يأ انس هنحلي ىنع وه هيلو :ہریغ ىلع ىفخيو كنع ہمھفی ًالوق
 .مهتنطاف :سانلا

 ۷٠۷(. /۲) ینوطلل ةضورلا رصتخم حرش :رظنا
 .(كلو) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .لصألا يف دری ملو (ع))و «ب»و «أ» نم تبثلا

 هل هبتنت مث ہاسنت رمألا وهو تنطف ًاهبن ًاھبن هبنأ رمألل تهبن ٤٥٥(: /۱۳) ناسللا يف

 ىلع ةهبنم رمألا اذهو هب رش :رمألا ىلع هبنتو .هتظقيأ هّبنتو هبتناف ةلفغلا نم ههبنو
 .هيلع وه هبنتف هيلع هتفقو ءيشلا ىلع ُهّنهبنو ءهب رعشم يأ اذه
 .لصألا يف دري ملو «ع»و (با) و «أ» نم تبثملا

 .مكحلا يف قوطنملا قفاوي هنأل كلذب يمسو ةقفاوملا موهفم فيرعت اذه

 .لصألا يف دری ملو (ع)و «ب» و «آ) نم تبلملا

 = :ًاضيأ ةقفاوملا موھفم ةلثمأ نم ينوطلا ركذ

 ھ۰۸



 " لعألا ف هدوجو ةفرعمو «ىندألا 2 ىنعملل انتفرعم :نم ديالو

 :''” [ًاسايق هتيمست يف انباحصأ فلتخاو]

 قاحلإ هنأل ؛سایق وه :''”ةيعفاشلا ضعبو '”يرزجلا نسحلا وبأ لاقف

 .سايقلا وه اذهو «يضتقملا يف امهعامتجال ؛مكحلا يف قوطنم اب توكسملا

(١) 

(۳) 

(4) 

 «[۷ه:نارمع لآ] ( َكَِيَلِإ هدي راطعقب ُهْنَمأَت نإ ْنَم بمتكلا ٍلْهَأ ْنِمَو > :ىلاعت هلوق ١-

 .هنم موهفم وهو ىلوأ قيرطب رانیدلل هتيدأتف
 هنم مهفي [٥۷:نارمع لا © َكيَلِ هوي ال راتیرپ ُةتَمأَت نإ نم مُهتِيَو ) :ىلاعت هلوقو

 .ىلوأ قيرطب راطنقلل هتيدأت مدع

 هنأ ىلوأ قيرطب هنم مهفي ء [7:ةلزلزلا] ( رُخ ِةَرَذ لاقي ْلَمَحَب نَمَف ظ :یلاعت هلوقو
 .ريخلا نم لبخلا لاقثم ىري

 ۔(۲/٥۷۱) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
 .«قطنلا لحم يف ىنعملا مهف» وهو ةقفاوملا موهفم طرش اذه

 اذه يضتقملا ینعلا نا انمهف انإف [٣٠:ءارسإلا ( أ امن لقت الف > ىلاعت هلوق :هلاثم

 ىنعملا مهفي ملاذإو «ىلوأ قيرطب برضلا ميرحت انمهف اذهلف نيدلاولا ميظعت وه يهنلا
 .ةقفاوملا موھفم لصحي مل قطنلا لحم يف
 ۔(٢/٦۷۱) قباسلا ردصملا :رظنا
 .لصألا يف دري مو «ع»و «ب))و «أ» نم تبثلا

 يبأ نباک ةلباتحلا ضعبل يوادرملا هبسنو ینوطلاو ةمادق نبا هل لوقلا اذه بسن
 .يفوطلاو ليعامسإ رخفلاو يناولح او باطخ ا يبآو يزوجلاو ىسوم
 ء(۷۱۷/۲) ةضورلا رصتخ حرش ؛(۷۷۳/۲) رظانلا ةضور ء(۲۲۷ /۲) ديهمتلا :رظنا
 )۲۸۸۱/٦(. ريرحتلا حرش ريبحتلا ۳٣۸( ص) ةدرسملا
 = .ةيعفاشلا ضعبل هبسنو يزاريشلا ہراتخا

 ھ۹

3 
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 سیل : ةيعفاشلا ضعبو ” '''ةیفن ا ضعبو ٴ''یضاقلا لاقو
+ - 

 .طابنتسا الو «لمأت ريغ نم '*”ظفللا نم موهفم وه ذإ ؛سايقب

000 

(۲) 

(۳) 

(6) 

0 

00 

 ." ًاسايق هتيمست رضي الف عطاق هنأب مّلَس :ًاسايق ہامس نمو

 ماكحإلا ء(۰/۱/۱٣۳۲) لوصح ا ء(۸۷۸/۲) ناهربلا ء(١/٤٢٦) عمللا حرش :رظنا

 ۱ )٤/ ٠١(. طیح ا رحبلا ء(۸٦ /۳) يدمآلل

 ۔(۲۸۸۲ )٦/ ریبحتلا يف يوادرم او (۷۷۳ /۲) رظانلا ةضرر يف ةمادق نبا يضاقلل هبسن

 .هداسف نیو هيلع درو موق نع هاكح ء([۸۲/۲) ةدعلا يف يضاقلا نكلو

 مث .ظفللا نم دافتسم ىذألا عاونأ رئاسو فيفأتلا نم عنملا نأ موق نع يكح» :لاقف

 .«اضيأ داسفلا رهاظ وهف كلذ نمضت ظفللا نإ :لاق

 (ةيفنحلاو) :«ع»و «ب»و ٤ارب يف

 ؛(۱/٤۹) ريرحتلا ريسيت (۷۳/۱) رارسألا فشك )۲٤۱/۱(« يسخرسلا لوصا:رظنا

 )5٠١/١(. توحرلا حتاوف

 .نيملكتملا رٹکاو رهاظلا لهأ ضعبو ةيعفاشلا ضعبل يزاريشلا هبسن

 «(1۸/۳) يدمآلل ماكحإلا ء(١/٢۲۲) عمللا حرش ء(۲۲۷ ص) ةرصبتلا :رظنا

 ٠١(. /4) طیح ا رحبلا

 هيلع صن حيحصلا وهو :لاقو يوادرملاو ليقع نبا ةلبانحلا نم لوقلا اذه راتخا

 .دمحأ مامإلا

 .(۲۸۸۲ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۸/۳٥۲) حضاولا :رظنا

 ءاملع ضعبو «ينيوجلاو يلازغلاو ةمادق نبا كلذ ىلإ بهذو يظفل فالخلا نأ يأ

 .يونعم فالخلا نأ ىلإ اوبهذ يشكرزلاو يسخرسلاك لوصألا

 لوصأ ء((۸۷۸/۲) ناهربلا )٤١١/۳( ىفصتسملا ء(٤۷۷ /۲) رظانلا ةضور :رظنا

 .(1598-5955 /۱) يظفللا فالخلا ء(٤/۱۱) طیح رحبلا )١11/١(: يسخرسلا

OF. 

۱ 

٠ 
۰ 

 ت س اک شست سس د ادا ھچک مت شمن شا



 اذإ :مهلوقك عطقلا ديفي الو هجو نم ههبشي ام نفلا اذهب قحتلي دقو

 ۔'''ةدایزو قسف رفكلا نأل ؛ىلوأ رفاكلاف قسافلا ةداهش تدر

 يف ملسلا زاج اذإ» :مهلوق ''' [وحنف] ''برضلا اذه نم '''دسافلاو

 «يضتقملا يف امهكارتشا نم دبالف ««دعبأ ررغلا نمو زوجأ لاحلا يفف :لجؤملا

 .لاح ا هب قحلّيل ررغلا نم هُدْعُب :لجؤملا يف ملسلا ةحصل يضتقملا سيلو

 لب «هعنام مدعل ؛حصي ال مكحلاو «لجؤملا يف لمتحا عنام ررغلا لب

 .*”هيضتقم دوجول

 فيكف لصألا يف تدجو امف ةحصلا ةّلع ررغلا نم هذْعُب ناك ول مث

 .قاحلإلا حصي

 ./ باطخلا ليلد :عبارلا '“ [برضلا]

 :نيمسق ىلإ مسقني ةقفاوملا موهفم نأ يأ )١(

 .فيفأتلا ةيآك عطاق :لوألا

 نوكي نأ زوجي ذإ داهتجالا لحم يف عقاو هنأل ؛رفاكلا ةداهش درك عطاق ريغ ینظ :يناثلا

 لوبق دنتسم نإف قسافلا ملسملا فالخب ةنامألاو قدصلا یرحتیف هنيد يف ًالدع رفاكلا

 .ەل عزاو ال ذإ بذكلا ةنظم يف رهف ةدوقفم يهو ةلادعلا هتداهش

 .(۷۴۰/۲) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 .(قسافلا امأف) :«ب» يفو (دسافلا امأف) :«عا)و اح يف )٢(

 .دساف وأ رفاكلا ةداهش درك داهتجالا لحم ین عقاو حيحص امإ ینظلا نأ يأ (۳)

 .لصألا يف دری مو «عا)و «ب» و «أ» نم تبثلا )€(

 امنإ مكحلاو ءاه ضتقم ال ةحصلا نم عنام دوقعلا يف ررغلا نأب دودرم اذه نأ يأ )٥(

 قافترالا وه ملسلا ةحصل يضتقملاو هعنام ءافتنال ال هححصمو هيضتقم دوجول تبثي

 لجؤملا يف لمتحا هنكل هل عنام ررغلاو لاحلا يت مفتنم وهو ةباتكلا يف لجألاك لجألاب

 .قافترالا وهو يضتقملل ًاقيقحتو ةصخر

 .(۷۲۲/۲) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .لصألا يف دري مو «عا)و «ب» و «أ») نم تبثلا تر
o1 

 ب(



 امع مكحلا يفن : ىلع ركذلاب ءيشلا صيصختب لالدتسالا» :هانعمو

 .ةقلاخملا موهفم ىمسيو «((هادع

 يف»وأ'' ) وه:ةدئنالا]4 اًدّمَعَتُت مگن هُهَلَتَق نمو ٹ لام

 طلا يف مكحلا ءافتنا ىلع لدي " «ةاكزلا منغلا ةمئاس
 “كلامو انسمامإ لوق يف ةجح '”اذهو .«ةفولعلا»و

 .(هلوقك) :(ع)و «أ» يفو «(ىلاعت هلوقك) :«ب» يف ()

 قی لَ اَم لَم ٌءاآَرَجَف اًدِيَعَعُم مُكدم هلق نو رخ أَو َدْيّصلاوُنئْفَت ال ) :ىلاعت لاق 0300

 .[ 5 5:ةدئالل] € رعَتلا

 .هجيرخت قبس (۳)

 ۔اطخ ديصلا لتق يف ءازجلا بوجو يفن ىلع لدي يأ 0

 )۷۲٢/۲(. ينوطلل ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .(وهو) :((ع))و «با)و «أ» يف (4)

 .هباحصأ رثكأو دمحأ مامإلا دنع ةجح وه )٦(
 ىلع - هنع هللا يضر - دمحأ صن دقو )٦٢۹/۲(: ةدعلا يف ىلعي وبأ يضاقلا لاق

 نس وانت تضل تم شن اگ فض مت هع نعلن همس فتش وہ دش خشم. ةكالسطم اں

 :عضاوم يف اذه

 .ثري ال نمل ةيصولا نأ لیلد «ثراول ةيصو ال» :حلاص ةياور يف کن

 لهأ ءاسن دنع اهسأر فشكت نأ ةملسملل لحي ال :ميهاربإ نب قاحسإ ةياور يف لاقو

 .:روتلا ( وپا و ) :لوقي ىلاعت ہللا نأل ؛ةمذلا

 «عضاوم ةدع يف - # - انبحاص لاق اذھبوا) )۲۲٢/٣(: حضاولا ين ليقع نبا لاقو
 .((هپ ًالوق سانلا دشأ وهف

 ص) ةدوسملا ء(۲/٢۷۲) ةضورلا رصتخم حرش 1//(2) رظانلا ةضور :رظناو
 ء(۲۹۰۷ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۹٦۱۰ /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء۱

 ٠٠١(. /۳) رينملا بكوكلا حرش

 = :ةيكلاملا روهمجو كلام مامإلا دنع ةجح وه (۷)
or 



)١( 

 یز

۳( 

)٤ 

 ."''نيملكتملا رثكأو ''یعفاشلاو

 : هل ةلالد ال ةفيثح وبأو کم ھٹم ةفئاط تلاقو

 ليلد نأ - هللا همحر - كلام بهذم نمو» (۸۱ ص) هتمدقم یف راصقلا نبا لاق

 لیللاب ةيده رحن نم نإ :لاق ثيح اهنم عضاوم يف كلذب جتحا دقو هب موكحم باطخلا
 هنأ هليلد [:ه:جحلا] (سَموُلعُم مایا َ ہلا مَا اوُرُكْدَيَو ڑ لجو زع ہللا لوقل هزي م

 .«ليللاب هرحن اذإ ەیزجی ال

 حرش ٢١٥( ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ يف ةيكلاملا رثكأو كلام مامإلل هتبسن رظنا

 حيقنت حرش «(۸۸ ص) يزج نبال لوصولا بیرقت ء(۲۷۰ ص) یئارقلل لوصفلا حيقنت

 )٦١٦/٤-۲۱۷( باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(۲۲۸ ص) ولولح دمحأل لوصفلا

 ء(١/۳۷٥) نالعشلا نمحر لادبع روتكدلل «ةيلقنلا هتلدأ» كلام مامإلا هقف لوصأ

 .(۱۹۲٦ص) سيرلا نسح ادبع روتكدلل باهولادبع يضاقلا دنع هقفلا لوصأ

 ءيش يف نأ يل نيبي الو (۳۱/۲) مألا يف لاق .هباحصأ رثكأو يعفاشلا بهذم وهو

 .ةيعارلا ةمئاسلاو ةمئاس نوكت یتح ةقدص ةيشاملا نم

 «(497 )١/ ناهربلا ؛.١٠2 /؟) ةلدألا عطاوق :يف ةيعفاشلا رثكأو يعفاشلل هتبسن رظناو

 ١١(. /۳) طیح ا رحبلا ء(۷۲ /۳) يدمآلل ماكحإلا ء(٣/٤١٥) یفصتسلا

 .(۷۲/۳) يدمآلل ماكحإلا ء(١٠ /۲) ةلدألا عطاوق :يف مهل لوقلا اذه ةبسن رظنا

 وه اذهو ةيرعشألاو ةلزتعملا نم نيملكتملا روهمجل يناعمسلا هبسنو نيملكتملا نم يأ

 .يناثلا لوقلا

 .(۷۲/۳) يدمآلل ماكحإلا ء(۱/٦٦۱) دمتعملا ء(٢/۱۱) ةلدألا عطاوق :رظنا

 .ةيفنحلا رثكأو ةفینح يبأ بهذم اذهو

 لوصألا ملع ىلإ لوصولا ةياهن ء(۲۹۱/۱) صاصجلل لوصألا يف لوصفلا :رظنا

 ريسيت :(507 /۲) رارسألا فشك )05١/7(« يتاعاسلا نبال ماظنلا عيدبب فورعملا

 )1١4/١(. توحرلا حتاوف ء((۱۰۱/۱) ريرحتلا

 يسرافلا ركب وبأو لافقلاو جيرس نياك ةيعفاشلا ضعبو ينالقابلا بهذ هيلإو

 .ةلبانحلا نم يميمتلا نسحلا وبأو يدمآلاو يلازغلاو ینیوج او

 ماكحإلا :( 415 /5) ىفصتسملا )٥٥٤/١( ناهربلا ء(٢/۱۱) ةلدألا عطاوق :رظنا

 ۔(۲۹۱۳ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٤/۳۱) طیح ا رحبلا 277 /۳) يدمآلل

۲۳ 
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 نمف :هيرضاف ًادماع كبرض نم :لاق نمل لاقيف ماهفتسالا نسحي هنأل
 .هبرضأ ًايطاخ ینبرض

 هلوقك هنع توكسملا ةاواسم عم ةفصلا ىلع مكحلا قلعت برعلا نألو
 واثر

00 2 
 .1؟8:ءاسنلا] © مكروُجُح ىف ىتْلآ ٌمُكْبِتَبَرَو ) :ىلاعت

 .هتكئالمو هلوسرو هللا نع ملعلا يفن :«ملاع ديز» :انلوق نم مزلي ذإ

 .رفك كلذو «هريغ نع ةلاسرلا يفن :«هللا لوسر دمحم» نم مزليو

 وأ ؛طرش ىلع مكحلا قيلعت نم نومهفي ةغللا لهأ ءاحصف نأ :انلو

 :لیلدب هنودب مكحلا ءافتنا فصو

 نأ حاج رکيلَع َسَیلَف ) :باطخلا نب رمعل لاق" ةيمأ نب ىلعي نأ
 نمأ دقف (١١٠:ءاسنلا] © ارك نذل مكتفي نأ فخ نِ ةٰولّصلا َنِم اورصقت

 :لاقف 4 ہللا لوسر تلاسف هنم تبجع امم تبجع رمع لاقف / !سانلا

 ۰۳۹ ملسم هاور «هتقدص اولبقاف مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص»

 موي ملسأ يلظنحلا يميمتلا ثراحلا نب مامه نب ةديبع يبأ نب ةيمأ نب ىلعي :وه (١)
 ىلع نامثعل لمع مث نارجن ىلع رمع لماع ناكو كوبتو فئاطلاو ًاننح دهشو حتفلا
 .ه ٤١ ةنس يفوت مهيلومتمو ةباحصلا داوجأ نم ناك يلع عم نیفص دهشو «ءاعنص
 ٠٠١(. /۳) ءالبنلا مالعأ ريس ( 7 ةباصإلا :رظنا

 باب «نيرفاسملا ةالص باتك ء(۷۸٤ /۱) هحيحص يف ملسم مامإلا ظفللا اذهب هجرخأ (۲)
 .(585) ثيدحلا مقر ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص

 مامتإلا بوجو فوخلا ةلاح ىلع رصقلا ةحابإ قيلعت نم امهف امهنأ :لالدتسالا هجو )۳(
 .كلذ نم ابجعو نمألا ةلاح

 .(۷۸۰ /۲) رظانلا ةضور :رظنا

ort 
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 نب هللادبع لاق «دوسألا بلكلا ةالصلا عطقي» : ل8 ينلا لاق الو

 :لاقف ؟رفصألا نم رمحألا نم دوسألا لاب ام :'''رذ يبألا”تماصلا '

 ."”«ناطيش دوسألا بلكلا» :لاقف ىنتلأس امك كي هللا لوسر تلأس

 امع مكحلا يفن داوسلاب فوصوملا ىلع مكحلا قيلعت نم امهفف
 ,ہادع

 دعب يفوت نيعباتلا نم ةثلاثلا ةقبطلا نم ةقث يرصبلا يرافغلا تماصلا نب هللادبع وه )١(

 .ةرجط ا نم نيعبسلا

 .(477 /۱) بيذهتلا بیرقت :رظنا

 .يرافغلا نايفس نب ةدانج نب بدنج هنأ روهشملاو هيبآ مساو همسا يف فلتخم )٢(

 هموق دالب ىلإ فرصناو ةعبرأ دعب ناك همالسإ نإ ليق «مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ناك
 دعب الإ ةرجه لا هل ایھتت لو دحأو ردب تضمو ةئيدملا هللا لوسر مدق ىتح اهب ماقأف

 ملعلاو قدصلار دهزلا يف ًاسأر ناكو ملعلا يف دوعسم نبا يزاري ناكو «كلذ

 .ھ٣۳ ةنس ةذبرلاب يفوت .رمع عم سدقملا تيب حتف دهش لمعلاو

 ۔(۷۸- ٤(٣ /۲) ءالبنلا مالعأ ریس ء((۱۳۰--١٢۱ /۷) ةباصإلا رظنا

 اذإ» : 5 ہللا لوسر لاق لاق رذ يبأ نع تماصلا نب هللادبع نع ملسم مامإلا جرخأ (۳)

 هيدي نیب نكي مل اذإف ءلحرلا ةرخآ لثم هيدي نيب ناك اذإ هرتسي هنإف يلصي مكدحأ ماق
 ام رذ ابأ اي تلق «دوسألا بلكلاو ةأرملاو رامحلا هتالص عطقي هنإف لحرلا ةرخآ لثم

 تلأس يخأ نبا اي لاق رفصألا بلکلا نم رمحألا بلكلا نم دوسألا بلكلا لاب

 .ناطيش دوسألا بلکلا لاقف ینتلاس امك 2 ہللا لوسر

 مقر يلصملا رتسي ام ردق باب ءةالصلا باتك م ملسم حيحص :رظنا

 )١٠١(. ثيدحلا
oro 



 ب۸۱

 ةمئاسلا توتسا ولف «ةدئاف نم هل دبال ركذلاب ءيشلا صيصخت نألو

 نايبلا ىلإ ةجاح او مكحلا مومع عم ركذلاب ةمئاسلا صخ ملف :ةفولعملاو

 ؟نيمسقلل ةلماش

 ؟همكح ام ئطاخلاف :لاقي نأ نسحي :انلق

(۱) 

 .هبرضأ ًافطاخ ينبرض نمف :لاقی نأ نسحب الو

 امك «مكحلا ةفرعم يف ديكأتلا ديفتسيل ؛ماهفتسالا نسحيف :انملس ولو

 .مومعلا روص ضعب يف ماهفتسالا نسحي

 .ةاواسملا عم ةفصلا ىلع مكحلا قلعت برعلا نإ :مهوقو

 صاصتخا ىوس / ةدئاف صيصختلل ناك اذإ كلذ ركتن ال :انلق

 .كلذ ريغ وأ بلغألا هنوكل امإ هب مكحلا

 نکل ؛ماهفتسالا نسح ام مكحلاب هصاصتخا ىلع ركذلاب ءيشلا صيصخت لد ول يأ )١(

 .مكحلاب هصاصتخا ىلع لدي الف نسحي ماهفتسالا

 يتبرض نإف :لوقي نأ عماسلا نم نسحل هبرضاف ًادماع كبرض نم :لئاق لاق ول :هلاثم

 .ماهفتسالا نسح امل مكحلاب دماعلا صتخا ولو ؟ال مأ هبرضأفأ ًائطخ

 .(۷۳۲/۲) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
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 . تس يهو

 :ىلاعت هلوقك «ىتح» وأ «ىلإ» ةغيصب ةياغ ىلإ مكحلا دم :"”اهالوأ

 1 ۓگم ےہ ےہ ورک ےہ ھ2 ص هرم ےہ رب

 .“(۱۸۷:ةرقبلا] € ليلا ىلإ ماضل ومت ء[٣۳٢:رقلا) 6 دوريَغ جور حنت یخ >

 .تاجردو بتارم فعضلاو ةوقلا يف باطخ ا ليلدل نأ ينعي

 .(تس تاجرد ىلعف باطخلا ليلد نم وه ام امأف) :«عردو ««ب»»و «أ» يف

 .(ىلوألا) :((ع»>و «أ» يفر (لوألا) :«ب» يف

 هلوقو .[14:ةبرتلا] ( تروُرِغَص َمُهَو راي نَع َةَيْزِحْلأ أوُطَعُي ىح > :ىلاعت هلوق :اهنمو

 لإ ْمُكلْجَْأو كيور ارخشناو قفارتلا ىلإ مگیدناو مموج أولبْطاَك ) :ىلاعت
 يبأو يلازغلاو ينالقابلاو يعفاشلا دنع ةجح ةياغلا موهفمو .ا٦::دئالا] © ِنْيَبَعَكْلا

 .روهمجلل يوادرم ا هبسنو ةيكلاملا ضعبو يرصبلا نيسحلا

 ىفصتسملا )۲۰۱/٢( ينيوجلل صیخلتلا ء(۸/۲٥۷) ةضورلا رصتغ حرش :رظنا

 ىلع يلح ا حرش ء(١٦۱ ء۱۷٥۱ /۱) دمتعملا ء(۹۲ /۳) يدمآلل ماكحإلا ء(٤٤٥ /۳)

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۷١ ء٤/٦٦) طیح ا رحبلا ء(٢٥۲ )١/ عماوجلا عج

 باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(٥۵ص) ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(۲۹۳۵ )٦/

 نالعشلا نمحر لادبع روتكدلل «ةيلقنلا هتلدأ» كلام مامإلا هقف لوصأ ء((۲۷۰۱ )٤/

 مسق يف ريتسجام ةلاسر) «حارشلا فسوي روتكدلل نييلوصألا دنع ةياغلا )١/ ٠١١

 ..(ضايرلاب ةعيرشلا ةيلكب هقفلا لوصأ
ery 



 امو ةياغلا لبق ا وه امنإ قطنلا نأل ''موھفلا يركنم ضعب هركنأ
 .هنع توكسم اھدعب

 حصی الو ءلقتسمب سیل [٣٢٢::رقبلا] ( كنب تح نا :قبس ام عم :انلو

 .هل لحتف :رامضإ نم دبالف مس. ةرقبلا] € رل لِ الق 7 :هلوقب قلعتي ىتح

 ؟"هل لحت له تحكن ناف :لاقيف ماهفتسالا حبقي اذهو

 .هعطقم ءيشلا ةياهنو «ةياهن :ةياغلا نآلو

 رلتَع توا نک نإ ) :ىلاعت هلوقك '''طرش ىلع قيلعتلا : ةيناثلا

 .[٠:قدلطلا] 4 َّنِيَلَع اوُقفحَأَ

 ءاھقفلا نم ةعامجو ةفینح يبأ باحصأل هبسنو يدمآلا لرقلا اذه ىلإ بهذ 00(
 .ةلبانحلا نم يميمتلل يوادرملا هبسنو نيملكتملاو
 )177/١(, تومحرلا حتاوف )23١١/١(. ريرحتلا ريسيت (۹۲/۳) ماكحإلا :رظنا
 .(۲۹۳۲ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا «( 47 /۳) ىفصتسملا

 دق مكحلا نأل ؟مكحلا امف هريغ ًاجوز تحكن نإف :لاقي نأب ماهفتسالا نسب ال يأ ()
 .لصاح ا ليصحت مهف امع لاؤسلاو مهف
 .(۷۱۸/۲) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 :وهو ءاذإو ناک طرشلا ةاداب ءيش ىلع مكحلا قيلعت هب دارملاو طرشلا موهفم وهو (۳)
 .عناملاو ببسلا ميسق وه يذلا طرشلا ال يوغللا طرشلا ىمسملا
 )۲۹۲۹/٦(. ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

 موهفمب لاق نم لكف ةفصلا موھفمب نيلئاقلا دنع همدعب يفتنيو هدوجوب مكحلا قلعتيف ()

 يبأر غابصلاو جيرس نباك ةفصلا موهفمل نيركنملا ضعب هب لاقو .هب لوقي ةفصلا
 .ةيفنحلا نم يخركلاو يرصبلا نیسح ا

 فشك )٠١١/١( دمتعملا ء(۸۸/۳) يدمآلل ماكحإلا )٥٥٤/١( ناهربلا :رظنا
 ريبحتلا ء((٤/۳۷) طیح ا رحبلا )475/١(. توحرلا حتاوف (۲۷۱/۲) رارسألا
 .(۲۹۳۰ )٦/ ريرحتلا حرش

oA 



 رارقإلاب هب مکح ا عني ال "' [نادهاش] هب دهش نإ لا اب مكحا :هلوق

 .اخسن نوكي الو «نيميلاو دهاشلاو

(١) 

٢۲) 

 قرف

 نإف ؛نيتلعب زوجي امك نيطرشب مكحلا قيلعت زوجي هنأل ؛ "موق هركنأ

 - قبس ام :انلو

 توبث يف رخآلا ماقم موقي امهنم دحاو لک نأل «نيطرشب هقيلعتو
 . / امهئافتنا دنع مكحلا ءافتنا نم عني ال هب مكحلا -

 ضرعم يف ةصاخ لا ''ةفصلا ركذت مث ماعلا مسالا ركذي نأ :ةثلاثلا ا

 منغلا ةمئاس یف وأ «ةاكزلا ةمئاسلا منغلا يف» :هلوقك نايبلاو '''لالدتسالا

 قيلعتلا لبق ناك يذلا لصألا ىلع قاب وه لب همدعب يفتني ال هنأو عنملاب اولاق يأ

 يناجرجلاك ةيفنحلا نم نوققح ا هحجرو «كلامو ةفينح يبأ نع لوقلا اذه لقنو

 يجابلاو ينالقابلا هراتخاو يرصبلا هللادبع يبأو رابجلادبع يضاقلا لوق وهو «هريغو
 .يدمآلاو يلازغلاو

 لوصفلا ماكحإ )455/١(«: ترمحرلا حتاوف ء(۲۷۱/۲) رارسألا فشك :رظنا

 باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر .2257ص) لوصولا حاتفم «(۲۲٥ص) يجابلل

 ىفصتسملا ء((١٢١۰۱٥٥۱ /۱)دمتعلا 502١(: /۲) ىنيوجلل صيخلتلا ( 0

 رصتخم حرش ء((۸۸/۳) يدمآلل ماكحإلا )700/1/١(. لوصح ا ء(۳۸/۳٣)
 .(۲۹۳۱ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۳۷ )٤/ طیح ا رحبلا ء(۲٦۷ /۲) ةضورلا

 ۔(۷۹۲ /۲) رظانلا ةضور نم تب او (دهاش) لصألا يف

 .ةفصلا موهفم ىمسيو
 بيقع ةصاخلا ةفصلا ركذب يأ نايبلاو كاردتسالا ضرعم يف باوصلاو :ينوطلا لاق

 همومعب دارملا نأ ًانیم ةفصلا صوصخب همومعل ًاكردتسم نوكيف ماعلا مسالا ركذ

 لوانتی ماع مسا مئغلاف «ةاكزلا ةمئاسلا مئغلا يف» :مالسلا هيلع هلوق وحن ءصوصخلا

 .منغلا مومع نم دارملا اهنأ نيبو :ةمئاسلا صوصخب همومع كردتساف ةفولعملاو ةمئاسلا

 )۷٦٢/۲٢(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

o۹ 
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 ۔صیصختلا ةدئافل ًابلط ''تجح وهف «ةاكزلا

 ىلع لد ًامكح امهدحأ يف تبلاف '''نیمسق مسالا مسق اذإ اذكو
 “1 كي يتلا لوق] ك ةدئاف ميسقتلل نكي مل امهّمع ول ذإ ؛””رخآلا يف هئافتنا
 . «اهسفنب قحأ ميألا»

 مكحلاب "”[لوزتو] "ارطت يتلا فاصوألا ضعب صخب نأ :ةعبارلا

00 
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 ةجح موهفملا اذه نأ يوادرملا ركذو «ةجح موهفملا اذه نأ فلؤملا ركذ نأ قبس دقو
 جیرس نباو هباحصأو ةفيتح يبأ دنع ةجحب سيلو ءرثكألاو ةثالثلا ةمئألا دنع
 .لافقلاو

 )٣۹۸/۳-٠۰٠٥(. ریملا بكوكلا حرش (۳ ء٢۲۹۰ )٦/ ريرحتلا حرش ریبحتلا :رظنأ
 .(نيمسق ىلإ مسالا مسق اذإ اهانعم ينو) :(ع)و «ب»و «أ» يف
 نبا ربتعاو يفوطلاو ةمادق نبا هب هقحلأ دقو ميسقتلا موھفم ةفصلا موهفمب قحلي ام يأ
 .ًالقتسم ًاعون ميسقتلا يوادرملاو حلفم
 نبال هقفلا لوصأ ء(٢/٢٦۷) ةضورلا رصتخ حرش :((۷۹۳/۲) رظانلا ةضور :رظنا
 ٠٠٤(. /۳) رينملا بكوكلا حرش ء(٦/۲۹۲۹) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۰۸۸/۳) حلفم
 .لصألا ی دري لو «ع»و «ب» و «أ» نم تبثملا

 اهّيلو نم اهسفنب قحأ ميألا» :لاق لپ ينلا نأ سابع نبا نع ملسم مامإلا جرخأ
 .«اهتامص اھنذإو اهسفن يف نذاتست ركبلاو
 مقر حاكنلا ف بيلا ناذجسا باب حاكتلا باتك (۱۳۷ )٢/ ملسم حيحص :رظنا

 )۱٤۲١(. ثيدحلا

 «ةاكزلا ةمئاسلا منغلا يف» هلوقك ةقباسلا ةبتر ا يف ةفصلا امأو «ةدرجمو ةضراع انه

 .لصألا يف دري او «ع»و «ب»و قر نم تبالا
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 ةدئافلل ًابلط ''ہفالخب هادع ام ّنأ :ىلع لدیف «اهسفنب قحأ بيثلا» : وحن
 ."”[صيصختلا ین ا

 ۔'“یعفاشلا باحصأ لج لاق هبو

 .ةجحب سيل هنأ :'"'''يمیمتلا راتخاو

 ."””نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ لوق وهو

 ركاذ هنأ هعم رهظي بیا ركذ نأ :اهلبق امو ةروصلا هذه نيب قرفلاو

 .ًارهاظ موهفملا راصف “'رکذلا نع ةلفغلا لمتجبو رکبلل

0) 

(0 

(۷ 

(A) 

 .(هلوقك) :«عر»و «ب»»و «أ» يف

 .ةلبانحلا رثكأ دنع ةجح مرهفملا اذهو
 ةدوسملا ء(۲/٦٦۷) يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش ؛(۷۹۳/۲) رظانلا ةضور :رظنا

 )۲۹۲٦٢/٦( ريرحتلا حرش ریبحتلا ء(۱۰۸۹ /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۳۲۲ ص)

 .(6014/) رينملا بكوكلا حرش

 .(صيصختلل ةدئافلل) لصألا ينو ء((۷۹۰ /؟) رظانلا ةضور نم تبللا

 ؛(۱۲۴/۱) عماوجلا عج حرش عماحلا ثيفلا ؛(۸۷/۳) يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 .077/5) طیح ا رحبلا ء(۲/۱٥۳) عماسملا فينشت

 .(يميمتلا نسحلا وبأ) :((ع)و «ب»و «أ» يف

 حرش ؛(۷۹۰/۲) رظانلا ةضور ء(۲۰۷/۲) ديهمتلا :يف هل هتبسن رظنا ةلبانحلا نم

 .(۲۹۲۷ )٦/ ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٣٦۳ ص) ةدوسملا ء(٢/٦٦۷) ةضورلا رصتخ

 .ةقباسلا رداصملا رظنا

 دصقي ىتح هل رطخت ل ركبلا نأ دمتعي «اهسفتب قحا بيثلا» هلوق نأ قرفلا اذه نايبو

 بوجو يفتي ىتح هل رطخت مل ةفولعملا نأ لمتحي «ةاكزلا اهيف بجت ةمئاسلا» :لاق اذإو

 ةفصلا ركذب هبيقعتو ماعلا مسالا ركذ وهو موهفملا اذه لبق ام فالخم ءاهنع ةاكزلا
 -۔ام هنأل ًاعطق انهاه فتنم روكذملا لامتحالا نإف «ةاكزلا ةمئاسلا منغلا يف» وحن ةصاخلا

1 



 ب۲

 ۔'“ھظا انهاه راصف

 مرحت ال» :"”[ 45 ] هلوقك مكحب ددعلا نم عون '''صیصخت :ةسماخلا

 . / 197 ءناتّصلا الو ةّصملا

(¥) 

 لاق هبو ٭امھفلاخب °” [نیتئالا] ىلع داز ام نأ ىلع “” [لدیف]

 اذهو هنهذ يف نيقنصلا راضحتسا مزل اهريغو ةمئاسلا يف ماعلا «منغلا» ظفلب قطن

 .موهفملا اذه رکنی نم هلاق قرفلا
 ۔(۷٦۷ /۲) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 نأ منمي ال هنكل ًاھجتم ناك نإو هرمتركذ ام نأ :هانعمو قباسلا قرفلا نع باوج اذه

 ملكتملا دصق يف رهاظ درج ا موسلاو ةبويثلاك رقتسملا ريغ فصولا ىلع مكحلا قيلعت
 يف يفكي اذهو ًابلاغ ہدضب ركذي ءيشلا نأل ؛هنع توكسملا هدض نع مكحلا يفن

 .نظلا ةبلغو روهظلا عورفلا ماكحأ طانم نأل هب كسمتلا

 .(9510/) قباسلا ردصلا :رظنا
 .(صصخي نأ) :((ع))و ((بالو «أ» يف

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»» و «أ» نم تبغملا

 باتك ء(٢/١۱۰۷) هحيحص يف ملسم :ًاعوفرم ةشئاع نع ظفللا اذهب هجرخأ

 ٥ ٤٥(« /۳) هنتس يف يذمرتلاو ؛ء(٤٤٥٢۱) ثيدحلا مقر ناتصملاو ةصملا يف باب ؛عاضرلا

 )۱۱٥١(. ثيدحلا مقر ناتصملا الو ةصملا مرحت ال ءاج ام باب ؛عاضرلا باتك يف
 .(لدي) :لصألا ينو ««ع»و «ب»» و «أ» نم تبنملا

 .(نينثالا) :لصألا ينو ««ع))و (ب») و «أ» نم تبثملا

 .هباحصأ رٹکاو دمحأ مامإلا هب لاق موهفملا اذه

 رصتخ حرش ء(۷۹۵/۲) رظانلا ةضور ء((۱۹۷/۲) ديهمتلا 55٠(: /۲) ةدعلا :رظنا
 (۱۰۹۲/۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۸٥۳ ص) ةدوسملا ء(1۸/۲٦٥) ةضورلا

 ٥١۷(. /6) رينملا بكوكلا حرش ء(۲۹۳۹ /5) ريرحتلا حرش ريبحتلا
 نيل

 ق ا



 ورك )۲( ١
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 ۷) اسي اھ ےہ ےہ ےہ : 7 ها
 0 مدقت دق هيف مالکلاو . “ةعفاشلا لجو ٹافیح وبأ هيف فلاخو

 حيقلت نع باقنلا عفر :(۲۲۸ ص) ولولح دمحأل لوصفلا حيقنت حرش ٥٦٤(« ص)

 نم رلادبع روتکدلل «ةيلقنلا هتلدأ» كلام مامإللا هقف لوصأ ؛.(١/075) باهشلا

 نالعشلا )۱/ ٢٥٢(.

 حلفم نبال هقفلا لوصأ ؛(۸٥۳ ص) ةدوسملا )٥٥٤/٢( ةدعلا يف هل هتبسن رظنا

 1 ۔(١۹١۱/۳)

 نامزلاو ةفصلا باطخلا ليلد عاونأ نم (1151/9) ماكحإلا يف مزح نبا ركذو

 اذه :لاق مث ةجحب سيل باطخلا ليلد نأ ةيرهاظلا روهمح بهذم نأ نب مث ددعلاو

 .هريغ زوجي ال يذلا لوقلا

 .يزارلا ميلسو غابصلا نباو يلازغلاو يناعمسلا مهنم

 عج ىلع يلح ا حرش ؛ء(٢۲۱ و ۲۰۹ ص) لوخنملا :(57 /7) ةلدألا عطاوق :رظنا

 )4٦١/٤(. طیح ا رحبلا ء(۳۸۱/۱) جاهنملا حرش جاھبإلا )۲٥٥/١( عماوجلا

 قرف ال هنأ كلذ يف يدنع يذلاو» :لاقف ةيقنحلا نم يزارلا ركب وبأ لوقلا اذه راتخا

 هادع ام مكح ىلع هيف ةلالد ال هنأ يف ددع ركذ ريغ نم ركذلاب صوصخملا نيبو هنيب

 .«تابثإ الو يفنب

 .ةمثألا سمشو يودزبلا مالسإلا رخفل ترمحرلا حتاوف يف يراصنألا هبسنو

 )٤۳١/١(. توحرلا حتاوف ء(۱/٢۲۹) لوصألا يف لوصفلا :رظنا

 .(يعفاشلا باحصأ) :«عررو «بر>و «أ» يف

 .ليصفت ىلع يدمآلاو يزارلا نيدلا رخف هحجرو ینیوج ا ةيعفاشلا نم ہراتخا

 .(94 /7) يدمآلل ماكحإلا ء(٢٤۲۲-٢١۲ /۳/۱) لوصح ا :(467 /۱) ناهربلا :رظنا

 .ةفلاخملا موهفم ةيجح نع مالكلا مدقت امناو ةصاخ ددعلا موهفم نع مالکلا مدقتي مل

 يف ةضورلا يف مالکلا مدق هنأ رضحتسا ملو تلق» :لاقف ينوطلا كلذ ىلع هب دقو

 .«تاموهفملا رئاس يف مالكلا نم قبس ام ىلع لاحأ هبسحاف ددعلا موھفم صوصخ

 .0719/1) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 كك



)0 

 ور

(۳) 

 ۔'''ہفالخب ہادع ام نأ ىلع لديف مکحب ًامسا صخي نأ :''ةسداسلا

 .اهلبق ىتلا يف فالخلاك اهيف فالخ او

 .سايقلا باب دس ىلإ يضفي هنأل ؛حيحصلا وهو "”نورثكألا هركنأو

 .(ةسداسلا ةجردلا) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 ةتسلا تایوبرلا صيصختك سنج مساب مكحلا قيلعت :هلاثم .بقللا موهفم ىمسيو
 .لضافتلا ميرحتب

 .(۷۷۲/۲) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 ؛يوطلاو ةمادق نباو ليقع نبا مهنمو ةلباتحلا ضعب ةجحب سیل هنإ لاقو هركنأ نم

 هبسنو «ةيعفاشلا روهمجل هبسنو .يزارلا نيدلا رخفو يدمآلاك ةيعفاشلا رٹکاو

 .ةيفنحلا روهمجل توحرلا حتاوف يف يراصنألا

 كلامو هباحصأ رثكأو دمحأ مامإلا لوق وهو ةجح بقللا موهفم نأ :يناثلا لوقلا
 راصقلا نباك ةيكلاملا ضعبو «كروف نباو قاقدلاو ینریصلاک ةيعفاشلا ضعبو «دوادو

 .دادنم زيوخ نباو
 ةضور (۲۹۳/۳) ليقع نبال حضاولا ء(۲۰۲/۲) ديهمتلا ء(٢٣/٤۷٦ ةدعلا) :رظنا

 لوصأ ۳٥۹( ص) ةدوسملا ء(١۷۷ /۲) ةضورلا رصتخ حرش «(۷۹7/۲) رظانلا

 بكوكلا حرش )١1546/5(: ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۰۹۷ /۳) حلفم نبال هقفلا

 لوصح ا ء(١/٢٦٥) ناهربلا 4١ ء۱۲/۳) ةلدألا عطاوق .(0057/7) «رينملا

 جاهبإلا ء(١۹ /) يدمآلل ماكحإلا ء(۱۲۹ ء۱۲۸/۱) عماحلا ثيغلا .(550/7/1)

 طیح ا رحبلا 27584 )١/ عماوجلا عج ىلع يلح ا حرش ؛((۸/۱٦۳) جاهنملا حرش

 حرش ء(١٦٥ ص) يئاسملتلل لصولا حاتفم .( 0١5 ص) لوصفلا ماكحإ ء(٤/٤۲)

 ء(۲۷۹-۲۷۷ )٤/ باهشلا حیقنت نع باقنلا عفر ء(۲۷۰ ص) يفارقلل لوصفلا حیقنت

 .(0171/-659/1) نالعشلا نحرلادبع روتكدلل ((ةيلقنلا هتلدأ)) كلام مامإلا هقق لوصا

 فورعلا لوصولا ةياهن ۲٥٢( /؟) رارسألا فشك ٠٠١(« /۱) يسخرسلا لوصأ

 )٦۳٤/١(. تومحرلا حتاوف «(0177 /۲) ماظنلا عيدبب
off 
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 .اهريغ يف هنايرج عنمي ابرلا يف ةتسلا نايعألا ىلع هصيصنت نأو

 ۔'”'مالعألاک '''قتشلا ريغ وأ «ماعطلاك '''قتشملا نيب قرف الو

 .(ًاقتشم مسالا نوك) :«ع»و (باو «أ» يف (1)

 .(ادماج وأ) :«عا»و ؛بدر «أ» يف )٢(

 ماعطلاب ماعطلا اوعیبت ال» :وحن ًاقتشم ناك ءاوس مكحلا هيلع قلع يذلا مسالا ينعي (۳)

 رمتلاو ريعشلاو ةطنحلاك قتشم ريغ وأ .معطلا نم قتشم ماعطلا نإف «لثمب ًالثم الإ

 .ةضفلاو بهذلاو حللاو

 .(۷۷۲/۲) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
oto 



 لصف

 هنم اهنأ ىلع ًءانب موهفملا وركنم اهركنأ ًاروص انهاه نأ ملعا]
 :'''ٹالث يهو هنم تسيلو

 . «ديز الإ [ملاع ال] :”'كلوق :'''[لوألا

 .(ةثالث ىلع) :«ب» يف )١(

 .لصألا يف دري ملو (ع)و «با) و «أ» نم تبثملا (؟)

 .(مهوق) :«عا)و (بالو «أ» يف (۳)

 .(ديب الإ مقلع ال) :«عالو «أ» يفو ء(مالغ ال) :لصألا يفو «ب» نم تبثم ا
 هذهو ل ملعلا تابثإ ال ديز وهو ینٹٹسملا نع توكس :وه (ديز الإ ملاع ال) :كلوق )٥(

 .ءانثتسالا يف اهركذي لوصألا ءاملع رثكأو «تابثإ يفنلا نم ءانثتسالا :ةلأسم
 :نيلوق ىلع ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا دقو
 هبسنو روھمجلل يدمآلا هبسنو سكعلابو تابثإ يفنلا نم ءانثتسالا نأ :لوألا لوقلا
 .ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةلبانحلل حلفم نبا
 .ةيفنحلا رثكأ لوق وهو هسكع الو تابثإب سيل يفنلا نم ءاننتسالا نأ :يناثلا لوقلا
 ةدوسملا 04-980 /۲) ةضورلا رصتخم حرش ء(٢/٦۷۸) رظانلا ةضور :رظنا
 )٦/ ٦٦٢٢( ريرحتلا حرش ريبحتلا (۹۳۰ /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء((١٦٦۱ ص)
 (۹۹/۳) يدمآلل ماكحإلا ء(٥۵/۳ )١/ لوصح ا (۳۲۷ /۳) ریما بكوكلا حرش
 (۳۷۳ /۲)مماوجلا عمج حرش عماملا ثيغلا ء(١٢/٥۱) عماوجلا عمج ىلع يلح ا حرش
 ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء۷۳) طیح ا رحبلا .(۷6۸/۲) عماسملا فینشت
 يسخرسلا لوصأ ء(۲۱۱ ص) ولولح دمحأل لوصفلا حيقنت حرش ۲٤١(« ص)
 يتاعاسلا نبال لوصألا ملع ىلإ لوصولا ةياهن ء(٣/١٦۱۲) رارسألا فشک 0
 .(۳۲ /۱) تومحرلا حتاوف (۵۱۸۷۱)

ot ۱ 
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 .موهفملا يرکنم ةالغ هركنأ

 ہم ىنثتسملا نع توکسو ىنثتسملاب قطن وه اولاقو

 الإ هلإ ال» :لاق نمف :يفنلاو تابثإلا يف حيرص '''ہلإف ؛دساف اذهو

 وذ الإ فيس ال» :اذكو ؛ہریغ نع اه فان - ىلاعت - هلل ةيغإلل تبثم «هللا

 .«ىلع الإ ىتف ال»و «راقفلا

 دنع ةالصلا يفن :هاضتقم طرش وهف «روهطب الإ ةالص ال» :هلوق امأف

 ىلع وه لب ًاقوطنم سيلف :اھدوجو دنع اهدوجو امأف .«ةراهطلا ءافتنا
O aru 

 . موهفملا ةدعاق قفو .

 موكح ريغ ىنثتسملا نأ هانعمو تابثإب سيل يفنلا نم ءانثتسالا نإ لاق نم ليلد اذه ()
 .هنع توكسمف ىئثتسملا امأ هنم ىنثتسملاب قطن وه امنإو تابثإ الو يفنب هيلع

(PDيف  «i»(نإف دساف وهو) :«عازو «ب»و . 

 سیل يفئلا نم ءانثتسالا نأ ىلع هب نيلدتسم ةیفنحلل ردقم لاؤس نع باوج اذه (۳) .
 ةحص يضتقي «روهطب الإ ةالص ال» : 5 هلوق ناكل ًاتابثإ ناك ول هانعمو تابئإب

 دنع ةالصلا ةحص فلخت زاوجل قافتاب لطاب كلذ نکل روهطلا دوجو دنع ةالصلا

 .رخآ طرش ءافتنال روهطلا دوجو

 .(۷۳۸ /۲) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 باب نم سیل «روهطب الإ ةالص ال» كي هلوق نأ :هانعمو قباسلا لاؤسلا باوج اذه ". )٤(
 نم مزلي الو «ةالصلا طرش روهطلاف هطرش ءافتنال مكحلا ءافتنا باب نم لب ءانثتسالا
 = دنع اهدوجوو اهيفن دنع اهيفن اهاضتقم طرشلا ةغيصف طورشملا دوجو طرشلا دوجو

 ه7
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 ." ءقتعا نمل ءالولا امنإ» : كي هلوق / '''اماف  [ةيناثلا]

 .هراكنإ ىلع مرهفملا يركنم ضعبو ءةفينح يبأ باحصأ '''رصأ دقف

 دنع هتابثإ ىلع لدي ال ءيش ءافتنال ءيشلا يفنف موهفملا نم لب ًاقوطنم سيل اهدوجو

 .«ديز الإ ملاع ال» فالخب قطنلا لبق امك يقبي لب هدوجو

 نبال هقفلا لوصأ ء(۷۳۸/۲) ةضورلا رصتخ حرش ؛((۷۸۷ /۲) رظانلا ةضور :رظنا

 ۔(۹۳۲-۹۳۳ /۳) حلفم

 .لصألا يف دری ملو «عا>و «ب» و «أ» نم تبث ا

 .«عا>و «ب»و «أ» يف درت مل (امان)

 ةريرب نأ» هتربخأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع نأ ةورع نع ملسمو يراخبلا جرخأ

 ةشئاع اه تلاق ًاثيش اهتباتك نم تضق نكت مو ءاهتباتك يف اهنيعتست ةشئاع تءاج
 ترکذف «تلعف يل كؤالو نوكيو كتباتك كنع يضقأ نأ اوّبحأ نإف كلهأ ىلإ يعجرا

 كؤالو انل نوكي لعفتلف كيلع بستحت نأ تءاش نإ :اولاقو اوبأف اهلهأ ىلإ ةريرب كلذ

 .«قتعأ نمل ءالولا امنإف يقتعاف يعاتبا :اه لاقف لت هللا لوسرل كلذ تركذف

 مقر ؛عویبلا يف طورشلا باب طورشلا باتك :(774 /۲) يراخبلا حيحص :رظنا
 ؛قتعا نمل ءالرلا باب ءقتعلا باتك )۱۱١٤/٢( ملسم حیحص ء(۲۷۱۷) ثيدحلا

 )۱٥٥١١(. ثيدحلا مقر

 .(هركنأ دق اذهف) :(ع))ر «ب» ينو «(هب رصأ دق اذهف) :«أ» يف

 موهفملا نم اهنأ ىلع ًءانب موهفملا وركنم اهركنأ يتلا روصلا نم ةيناثلا ةروصلا هذه
 :لاوقأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا دقو امنإب رصح ا يهو هنم تسيلو

 يملا نباو باطخ ا يبأ لوق وهو ًاقطن رصحلا ديفت رسكلاب «امئإ» نأ :لوألا لوقلا
 يناجرجلاو ةيعفاشلا نم يزورملاو يلازغلاو ةلبانحلا نم ليعامسإ رخفلاو ةمادق نباو
 .ةيفنحلا نم

 ليقع نباو ىلعي يبأ يضاقلا لوق وهو موهفملاب رصحلا ديفت اهنأ :يناثلا لوقلا
 .نيملكتملا نم ةعامجو ةيعفاشلا ضعبو يناولحلاو

 رثكأو يدمآلاو يفوطلا لوق وهو تابثإلا دكؤت لب رصحلا ديفت ال اهنأ :ثلاثلا لوقلا

 .ةيفنح لا
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 ديكر تلل «نإ» نأل © صحا ىلع لدي ال--- طقف + تابثإ وه :اولاقو

 .يفن ىلع لدت الف ةدئاز «ام» و

 .اهبيكرت تلمعف تابثإو يفن يفرح نم ةبكرم «املإ» نأل ؛دساف وهو

 . [۷:دعرلا] (ٌرْذَعُم ٌتنَأآَمَنِإ ا و .[171:ءاسنلا] € حو هَل هلآ اَمْنِإ  :ىلاعت

 .يفنلا نم الإب ءانثتسالا يف لوقلاک هيف لوقلاو

 اهميرحت»و .«مسقي مل اميف ةعفشلا» : 5# هلوق "امان "' [ةثلاثلا]

 رظانلا ةضور ء(۲۹۷ /۳) حضاولا ء(۲۳ /۱) ديهمتلا ء(1۷۹-۷۸/۲٣) ةدعلا :رظنا =

 لوصا ۳٥٣( ص) ةدوسملا ء(٦۷-۷۳۹/۲) ةضورلا رصتخ حرش ء((۲۸۷/۲)

 حرش ء(٥٥۲۹-٦/۲٥۲۹) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء((۳/١۱۱۰) حلفم نبال هقفلا

 لوصحملا ء(٤٤٥ /۳) ىفصتسملا ء(۲۳۹ ص) ةرصبتلا 6١5(.: /۳) ريئملا بكوكلا

 عمارجلا عمج حرش مما ا ثيغلا ء((۹۷/۳) يدمآلل ماكحإلا د75 )١/1/
 لوصفلا حيقنت حرش ء(٤/١٢) طیح ا رحبلا )۳۷٣/۱( عماسملا فينشت ۱۲۷ /۱)

 نع باقنلا عفر :.508(2 ص) ولولح دمحأل لوصفلا حيقنت حرش ؛(۷٢ ص) ينارقلل
 توحرلا حتاوف ء(۱۳۲/۱) ريرحتلا ريسيت )047/١-045(« باهشلا حيقنت
 ۔(٦(٤/٤١)

 .(رظح ا یلع) :«ع»و (بدو «أ» يف )١(

 .لصألا ين دری ملو «ع»و «ب» نم تبثملا )٢(

 .«ع»و (بدو «أ» يف درت مل (امأف) (۳)

 يف ةعفشلاب # ينلا ىضق» :لاق امهنع هللا يضر ہللادبع نب رباج نع يراخبلا جرخآ (4)

 .«ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف «مسقي ملام لك

 مقر رودلاو ضرألا عيب باب «عويبلا باتك )١١5/7(.: يراخبلا حيحص :رظنا

 )۲۲۱٢(. ثيدحلا
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 اهنود ناک نإو ءهلبق يتلا ةروصلاب '''قحلمف :''' «ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا
 ."ةوقلا يف

لألاب يکحم ا مسالا نأ : .ههجوو
 0 قارغتسالا ي فقر ماللاو ف

 ءررهطلا ةالصلا حاتفم» : #3 هللا لوسر لاق بخ يلع نع يذمرتلاو دواد وبأ جرخأ )١(

 .«ميلستلا اهليلحتو «ريبكتلا اهيرحتو

 ظفللا اذهب هجرخأو .نسحأو بابلا اذه يف ءيش حصأ ثيدحلا اذه :يذمرتلا لاق

 .ًاعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع

 ؛(٦٦) ثيدحلا مقر ءوضولا ضرف باب «ةراهطلا باتك ء(۱/٦٦) دواد يبأ ننس :رظنا

 نئس ؛(۳) ثيدحلا مقر ءوضولا ضرف باب «ةراهطلا باتك ء((۸/۱) يذمرتلا ننس

 .(۲۷۲) ثيدحلا مقر روهطلا ةالصلا حاتفم باب ؛ةراهطلا باتك )٠١١/١1(: هجام نبا

 .(قحتلي اذهف) :«عا)و «أ» يفو ء(قحلی اذهف) :«ب» يف )٢(

 ريخلا يف ادتبملا رصح وهو هلم اهنأ ىلع ٗءانب موهفملا وركنم هركنأ ام ةثلاثلا ةروصلا هذه (۳)

 :لاوقأ ةثالث ىلع هيف ءاملعلا فلتخا دقف .ةقباسلا ةروصلا يف فالخلاك هيف فالخلاو

 يوادرملاو دج او ةمادق نباو يضاقلا لوق وهو ًاقطن كلذ ديفي هنأ :لوألا لوقلا

 .يزارلا نيدلا رخفو ينيوحلاو

 .ءاهقفلا ضعبو يلازغلاو ليقع نبا لوق وهو موهفملاب كلذ ديفي هنأ :يناثلا لوقل

 .ةيفنحلا رٹکاو يدمآلاو ينالقابلا لوق وهو رصح ا ديفي ال هنأ :ٹلاثلا لوقل

 ء(۷۸۹/۲) ةضورلا رصتخم حرش (۲۷۰ /۳) حضاولا ء((۷۸۹/۲) رظانلا ةضور :رظن

 حرش ريبحتلا ء((۱۱۰۷-۱۱۰۸ /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٣٣٦۳ ص) ةدوسملا

 ء(۷۸/۱٦) ناهربلا ء(۵۱۸/۳) رينملا بكوكلا حرش :(19594/5-5571) ريرحتل

 :(57/4) طیح ا رحبلا (298/9) يدمآلل ماكحإلا ء(١٦٢٦-۳۹/۳٣) ىفصتسا

 تومحرلا حتاوف ١74(: /1) ريرحتلا ريسيت ء(۵۷ ص) ينارقلل لوصفلا حيقنت حرش

(4"05-17/1). 

 ماللاب یلٹا درفلا مسالا نأ هليلد يف ينعي هيف مکح ا لصأ وأ كلذ يف عازنلا لصأ يأ )٤(

 ؟ال مآ قارغتسالا يضتقي له فيرعتلا مال ينعي
 ہہ



 ناسنإلا» :انلوقک أدتبملل ًايواسم نوكي نأ بجي أدتبملا ربخ نأو

 .(ناويح ناسنإلا» :انلوقك هتم معأ وأ ««رشب

 ۔'''مناسنإ ناويحلاك» هنم صخأ نوكي نأ زوجي الو

 م اميف ًارصحنم ةعفشلا لك نكي مل :مسقي اميف ةعفشلا انلعج ولف

 بر ./ عوضوم لا فالخ وهو مسقي

 .رصحلا هدنع كلذ دفي مل قارغتسالل سيل :لاق نمف =

 .رصحلا ديفي كلذ نإ:لاق قارغتسالل وه :لاق نمو

 .ةالصلا وهو ماللا هيف ام ىلإ دئاع ريمض «اهميرحتو اهليلحت» هلوق نأ ههجوو

 .)0¥ 0-1 /۲) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 أدئيم ةالصلا لیلحتف معأ رأ هل ًايواسم نوكي نأ بجي أدتبملا ربخ نأ تبث اذإو )١(

 هذه تجرخل ةالصلا ليلحت نم صخا ربخلا وه يذلا ميلستلا ناك ولف هربخ ميلستلاو 0

 ىلعو هنم معا وأ ليلحتلل ًأیواسم ميلستلا نوكي نأ نيعتف «ةغللا عوضوم نع رابخألا

 .ريبكتلا عم ميرحتلا يف مالكلا كلذكو ميلستلا يف لیلقتلا رصحني نيريدقتلا الك

 .07/97/1) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 ٥ء





 باب : ظ
 یس 0

 .هب هتردق اذإ عارذلاب بوثلا تسق :هنمو «''”ريدقتلا :ةغللا يف وهو

 ."' امهنيب عماجم مكح يف لصأ ىلع عرف لمح :عرشلا يف وهو
 امهكارتشال ؛لصألا يف هب تمكح' ام لثمب عرفلا ىلع كمكح :ليقو ٠

 .لصألا يف كلذ تضتقا يتلا ةلعلا يف

 امهنع هيفن وأ امه مکح تايثإ يف مولعم ىلع مولعم لمح :ليقو 0

 ." امهنع هيفن وأ امه ةفص وأ مكح تابثإ نم امهنيب عما

 ىلع هردق اذإ سيقو :ہساتقاو ًاسايقو ًاسيق هسيقي ءيشلا ساق» :(۱۸۷ )٦/ ناسللا يف () ٠

 .(«هلاثم 7

 ۔ینوطلاو ةمادق نبا هفرع اذكه (؟) ٠ ٠

 .«ةعماج ةلعب هلصأ ىلإ عرف در» هنأب ىلعي وبأ يضاقلا هفرعو 1

 .مكحلا ةلع يف امههابتشال عرفلا يف لصألا مکح ليصحت هنأب باطخلا وبأ هفرعو 0
 .مكحلا ةلع يف امهعامتجال عرفلل لصألا مكح تايثإ :هنأب ليقع نبا هفرعو ٍْ

 ء(۷۹۷ /۳) رظانلا ةضور ء(١٤ /۲) حضاولا ء(۱/٢۲) ديهمتلا ء(٤۷ )١1/ ةدعلا :رظنا

 .(۳۱۱۷ /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۲۱۹/۳) ةضورلا رصتخم حرش

 .ينالقابلا فيرعت اذه (۳)

 لوصح ا ء(٢/٤٥۷) ناهربلا ء(۳/٤٥٢۱) ینیوجلل صيخلتلا :يف هل هتبسن رظنا

(۹/۲/۲). 
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 .ةيراقتم دودحلا هذه یناعمو

 .داهتجالا وه :ليقو

 قرط رئاسو تامومعلا يف رظنلاب نوكي دق داهتجالا نإف ؛اطخ وهو
 ° سايقب سيلو ةلدألا

 .«مكحا»و «ةلع»و «عرف»و «لصأ» نم سايق لك يف دبالو

 .حيحصب سیل : :" جتن امهنم لصاح ا نيتمدقملا ىلع سايقلا ''قالطإو

(0. 

)0 

۳ 

 نألن :ظفللا ةهج نم امأ مکح او ظفللا ةهج نم أطخ فيرعتلا اذه نأ ينوطلا نيب
 كلذ نع ني ال داھج الا رابعالاو ريدا ینہ نع ني سايل | ظفل
 نم اهريغو عاجإلا عق اومو تامومعلا يف رظنلاب ضقتنم هنإف مكحلا ةهج نم امأ

 فيرعت داهتجالاب سايقلا فيرعتف سايقب سيلو داهتجا هنإف ؛ ؛مكحلل ًابلط ةلدألا قرط

 .سايق داهتجا لك سيلو داهتجا سايق لك ذإ سايقلا نم معأ داهتجالا نإف «معألاب
 .(55 4 /۳) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا
 ةجيتن امهنم لصحي نيتللا نيتمدقملا ىلع سايقلا قالطإ امأف) :«ع»و (باو «أ» يف

 .مهحلطصم نف لهأ لکلو ةقطانملا دنع سايقلل قالطإ اذه
 مزل اياضقلا نم هيف دروأ ام ملس اذإ فلؤم لوق» :هنأب ةقطانملا دنع سايقلا فرع دقو
 .«ارارطضا رخآ لوق هتاذل هنع
 :ثالث ةقطانملا دنع سايقلا اهنم فلأتي ىتلا اياضقلاف
 .ةجيتنلا يه ةثلاثلاو تامدقملا نالثمت امهنم ناتنث
 ةجيتنلا نإف .ةرارحلاب ددمتت نداعملا لكو نداعملا نم دیدحلا عاونأ لك :كلذ لاثم

 .ةرارحلاب ددمتت ديدحلا عاونأ لك نوكت

 ةقطانملا دنع اهتامدقمو لالدتسالا قرط ء(۱۳۱ ص) يلازغلل ملعلا رايعم :رظنا
 .(۲۲۹ ص) نييلوصألاو

 ٹا



 و :ةلعلاب "يعن ۂعنو

 «هحيقنت»و «طانملا قيقحت» :برضأ ةثالث ىلع “ييف داهتجالاو

 .«هجيرخت»و

 :ناعونف : '”هقيقحت اماف

 .ًافالخ هزاوج يف ''ملعن ال :'"امھموا

 ءاهيلع ًاصوصنم وأ ءاهيلع ًاقفتم ةيلكلا ةدعاقلا نوكت نأ :“'ہانعم

 ۱/۸۸ هلوقل ؛"ةرقب :شحولا راح يف :انلوقك .عرفلا يف / اهقيقحت يف دهتجيو .

 لثم ةرقبلاو «بجاو لٹم اف [٥۹:ہدئالل1 ( مك ن لعق ام لكي ء اَرَجَف  :ىلاعت ا

 .بجاولا نوكيف |

 .(ينعبو) :«ب» يف ٘ : )١(

 ءردصملاب يمس قلع ام طونلاو هقلع :ًاطون هطوني ءيشلا طان ء(۸/۷٦٥) ناسللا يف .٠ )٢(

 ۔قیلاعمل ا طاونألاو طون وهف ءيش نم قلع ام لكو

 نم ةلعلا نع طانملاب مهريبعتو :ديعلا قيقد نبا لاق ؛ةلعلا وه طانملاو» :يشكرزلا لاق ()۳)

 رهف هريغب قلعت يذلا سوسح ا ءيشلاك ناك اهب قلع ام مكحلا نأل يوغللا زاج ا باب
 مهفي ال ثيحب ءاهقفلا حالطصا يف كلذ راصو ؛:سوسح اب لوقعملا هيبشت باب نم زاجم
 .هريغ قالطإلا دنع

 )٥/ ۲٥٢(. طیح ا رحبلا :رظنا

 .(ةلعلا يق) :(عزو «ب»و «أ» يف )٤(

 .(طانملا قيقحت امأ) :«ع»و «ب»و «أ» يف )٥(

 :«عا)و «ب»و «أ» يف ) س .(امهدحأ

 .(فرعي ال) :(ع))و «بد»و «أ» يف (0

 .(هانعمو نایب امهوأ) :((ع))و (با>و «أ» يف

 .(شحولا راح يف ةرقبلا باجيإك) :«ع»و «بدو «ا») يف (۹)
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 ."”داهتجاب ًالثم ةرقبلا نوكو «صنلاب لٹ ا بوجوف
 اهدوجو دھتج ا نيبيف .عامجإ وأ صنب هيف مكحلا فرع ام :""”يناعلاو

 . [هداهتجاب] عرفلا يف

 ةلعب ””ةراهطلا يف “ةرملا ىلع تافاوطلاو نيفاوطلا سايقك
 .'”فاوطلا

 .سايقلا '''يرکنم نم ةعامج هب ٌرقأ ”٩ [دق] يلج سايق اذهف

 ۴ [ەیف فلتخم سايقلاو هيلع ًاعمجم هوكل سايقب سيلف لوألا امأو]

 مولعم ةرقبلا يف ةیلٹثملا قيقحتو صنلاب تباث لثملا باجيإ نإف) :«عررو «ب»و ہت يف )١(
 .(داهتجالا نم عونب

 .(يناثلا) :(ع)و ((بااو «أ» يف (0)

 .لصألا يف دري مو «عزلو «ب»و «أ» نم تبثملا (*)
 .(رطاب تارشح لا قاحلإك) :((ع))و (٤بالو «أ» يف )٤(
 .(رهلا ةراهط يف هيلع صوصنملا فاوطلا ةلع دوجول) :(ع))و «ب»)و «أ» يف )٥٥
 يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا يف اهرؤس ةراهط ىلع ةّئسلا تلد دق ةرها )٦(

 نيفاوطلا نم اهنإ سجنب تسيل اهنإ» :لاق 4 ہللا لوسر نأ ةداتق يبأ نع يئاسنلاو
 .«تافاوطلاو مكيلع

 ء(٥۷) ثيدحلا مقر ةرفا رؤس باب «ةراهطلا باتك ء(۷۱/۱) دواد يبأ نئس :رظنا
 ثيدحلا مقر رم لا رؤس يف ءاج ام باب ؛ةراهطلا باتك )١/ ١617(, يذمرتلا ننس
 .(۸) ثيدحلا مقر ءةرملا رؤس باب ةراهطلا باتک ؛(00 )١/ يئاسنلا ننس ء۱)

 .لصألا يف دری مو «ع»و «ب»و «أ» نم تبثملا (0)

 .(رکنپ نمم) :(ع)و (با)و اب يف ۸)

 .لصألا يف دری مو «ع»و «بد>و «أ» نم تبثملا ۹)
 همك



 ةنراقملا فاصوألا نم ةلعب سيل ام فذحف الا ٩ ييقنت امأو
 .ًايبارعأ ناضمر يف عماج ا نوک فذحك 7 رابتعالا نع م

 .ةحوكتم ةءوطوملا نوكو

 .ناضمرلا كلذ هنوكو

 .اهرابتعا مدع هدراومو هرداصم يف عرشلا ةداعب ملع ام كلذ ريغو

 له «عاقولا» ك هيف فالخلا عقيف رف ًانونظم فاصوألا ضعب نوكي دقو

 ءهريغبو هب داسفإلا نيب قرف الف موصلل ًادسفم هنوك وأ :مكحلا طانم وه

 هل رثأ الو لتقلا ةلآ / فيسلا نأ امك داسفإلا ةلآ عاقولا نوكي نأ نكميف

 هنع رجزنت ال سفنلا نأل ؛ةصاخ عامجلاب داسفإلا نوكي نأ نكميو

 .ةعزاو ةرافك ىلإ جاتحيف نيدلا عزاو درجمب اهناجيه دنع

 رقأ دقو طابنتسالاب ال صنلاب هتفرعم دعب طانملا حيقنت يف رظن اذهف]

 سايق ال هنأ عم تارافكلا يف ةفينح وبأ هارجأو «سايقلا يركنم رثكأ هب

 ا
 [هدنع اهيف

 حقنو فتحقن دقف ًاثيش هنع تيحن ام لكو ؛هبيذشت عذجلا حيقنتو بيذهتلا ةغل حيقنتلا )١(

 .هفاصوأ نسحأو هبذه اذإ مالكلا حقنو .هبيذهت رعشلا حيقنتو هرشقو هحلصأ لخنلا
 .(55-5758 ؛ /۲) ناسللا رظنا

 .(طانملا حيقنت :يناثلا برضلا) :«ع»و «ب»و «أ» يف (؟)

 ال فاصوأ هب نرتقيف هببس ىلإ مكحلا عراشلا فیضی نأ وهو) :«ع»و بدو «أ» يف (۳)

 .(مكحلا عستيل رابتعالا نع اهفذح بجيف ةفاضإلا يف اه لخدم
 .لصألا يف دري ملو «عا)و «ب»و 7 نم تبثملا (5)

 ھ۷

 ب



 .رظنلاو يأرلاب ةلعلا طابنتساف :طانملا جیرخت امأو

 وه اذهو] .ذيبنلا هيلع سيقيف ءراكسإلا رمخلا يف ةلعلا نوک :لثم
 (7 [هيف فالخ ا عقر يذلا يسايقلا داهتجالا

 ىلع عراشلا صني نأ :وهو ؛طانملا جيرخت :ثلاثلا برضلا) :(ع))و «ب»و «أ» يف ()

 طبتسیف ربلا يف ابرلاو رمح ا برش هميرحتك ًالصأ هطانل ضرعتي الو لحم ين مكح
 .(رظنلاو يأرلاب طانملا

 .لصألا يف دري ملو (ع))و «با) و «أ» نم تبثملا 00

 همم



(١) 

(۳) 

(4) 

 لصف

 هيركنم ىلع سايقلا تابثإ 4

 .” ًاعرشو ًالقع سايقلاب '''دبعتلا زوجي :انباحصأ '''[ضعب] لاق

 .سايقلا نع دحأ ينغتسي ال :“دمحا مامإلا لاق

 ,نيملكتملاو ءاھقفلا ةماع لاق هبو

 .لصألا .يف دري مر «ع)»و «بد»و «أ» نم تبثملا

 :نيلوق ىلع سايقلاب دبعتلا ىنعم ین ءاملعلا فلتخا
 .يدمآلا لوق وهو سایقلا سفنل ها باجيإ هنأ :لوألا لوقلا

 .دضعلاو يزارلا لوق وهر سايقلا ىضتقمب لمعلا بوجو نع ةرابع هنآ :يناثلا لوقلا
 )۲٥٥/٢( دضعلا حرش ,("5/7/5) لوصح ا ٥(« /4) يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 ٥٥(. ص) لوقعلا ساربن
 رظانلا ةضور ء(٥/۲۸۲) حضاولا ۳٦٣( /۳) ديهمتلا ء(۱۲۸۰ )٤/ ةدعلا :رظنا

 نبال هقفلا لوصأ ء(۷٦۳ ص) ةدوسملا ۲٢۷( /۳) ةضورلا رصتخ حرش 2

 ۳٣٤٤( /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا 2١5١©(. ص) يلعبلا رصتخم ء((۱۳۰۲/۳) حلفم

 )۲۱۱/٤(. ريملا بكوكلا حرش

 .(دمحأ لوقل) :«عر)و «بد»و «أ» يف

 .ءاملعلا روهمجو كلام مامإلا لوق وهر
 ٦۵٥٥(: ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ ء((٣٦٦۳ /۳) ديهمتلا ء(۱۲۸۲ /4) ةدعلا :رظنا

 ((7517/8) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(۲۸۵ص) ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش

 حتاوف ء(١/٦۱) طیح ا رحبلا ؛.(6/4) يدمآلل ماكحإلا ء(۰٥۷ /۲) ناهربلا

 .(۳۱۰ /۲) تومحرلا

o0۹ 



 ."”اعرش الو ًالقع ال هب دبعتلا زاوج مدع ىلإ ''ماظنلاو'رہاظلا لهأ بهذو

 ." «سايقلاو لمجلا : [نيلصألا

000 

۳ 

2( 

)6( 

 كف

0 

 ۔'''[ےن هب "فلا سايق ىلع يضاقلا هلوأتو

 .ةلمج نيدلا يف سايقلاب لوقلا لاطبإ ىلإ رهاظلا باحصأ بهذ :مزح نبا لاق
 ۔(۷/٦۱۲۰) ماكحإلا :رظنا

 دمعلا حرشو ؛(۷۰/۲) دمتعملا يف يرصبلا نیسح ا وبأ هل لوقلا اذه بسن

 لواف «سايقلل نوركنملا امأو» :(۱۷ )٥/ طیح ا رحبلا يف يشكرزلا لاقو .(۲۸۱/۱)

 رشبم نب رفعجو برح نب رفعجك ةلزتعملا نم موق هعباتو ماظنلا ہراکنإب حاب نم
 .«يناكسإلا هللادبع نب دمحمو

 .(ًاعرش الو ًالقع هب دبعتلا زوجي ال هنأ ىلإ) :((ع))ر «ب»)و «أ» يف

 .لصألا يف دري ملو (ع)و «ب»و «أ» نم تبثلا

 .(۸۰۱۷ /۴۳) رظانلا ةضور :(714 /۳) ديهمتلا ء(٤/۱۲۸۱) ةدعلا :ین ةياورلا هذه رظنا

 .(فلاخ) :«ع»و «ب))و «أ» يف

 :تاليوأت ثالث ةلبانحلا ركذ

 .ةئسلا ةضراعم يف سايقلا لامعتسا ىلع لومح اذه :ىلعي وبأ يضاقلا لاق :لرألا

 . حيحص لیرات اذه :يفوطلا لاقو

 سايقلا نعو .راثآلاو نئسلا نع ثحبلا لبق سايقلاب لمعلا بانتجا دارأ هنأ :يناثلا

 اذهو .ءاهقفلا نم ريثك هلعفي امك ؛ہتحص طورش عامجتسا يف رظنلا ماكحإ لبق

 .بجر نبأ نع يرادرملا هلقن ليواتلا
 .دهتجم ريغ نع ردص نأب لطابلا سايقلا راكنإلا نم دارملا نأ حلفم نبا ركذ :ثلاثلا

 مو هيلع بلغ نم ىلع وأ .دساف هلصأ وأ «ملعلا هيف ربتعا اميف وأ ءصن لباقم يف وأ

 .هبلط ول هئاجر عم هفرعي ال صن بلط لبق هب جتحا وأ ,رابخألا فرعي
 حرش رببحتلا (۱۳۳ /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ 3682 ةدعلا :رظنا 1

 ريرحتلا )9/ ۳٤۸١(.
 ٦٦٠ھ



 ةنظم ف هنكل :باجیإ الو ةلاحإب هيف لقعلل مكح ال :ةفئاط تلاقو
 .زاوجلا 3

 ."'”بجاوف :ًاعرش هب دبعتلا اماف

 ."”نيملكتملا نم ةفئاطو ةيعفاشلا ضعب لوق وهو

 :انباحصأ لوق هجو

 ۱/۸۰ ولخ ىلإ ىضفأل :سايقلا / لمعتسي مل ولو ءبجاو مكحلا ميمعت نأ

 ةياهن ال روصلا نوكو ءٴصوصلا ةلقل ماكحألا نع ثداوحلا نم ريثك

 .امل

 )١( ةضورلا رصتخم حرش ء(۸۰۱۷/۳) رظانلا ةضور :رظنا )۳/ ۲٤٥٢(.

 نم دحاو لك ىلعو ءأعرش وأ ًالقع امإ سايقلاب دبعتلا يف عازنلا نأ يفوطلا ركذ (۲)

 اوفلتخا مث «هعوقو وأ هعانتما وأ هبوجو وأ هزاوج يف عازنلا نوكي نأ امإف نيريدقتلا

 :نيلوق ىلع هعوقو يف
 ًالقع هزاوجب لئاقلا حلفم نبا لاقو رثكألل ينوطلا هبسنو هعوقوب لوقلا :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلا رثكأل يوادرملا هبسنو ًاعرش عقو لاق

 .يناورهنلاو يناشاقلاو هنباو دواد لوق وهو هعوقو نم عنملا :يناثلا لوقلا

 ريبحتلا ء(۱۳۱۰ /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ «(747/7) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .(18/6) طیح ا رحبلا (67 4178 /۷) ريرحتلا حرش

 .(0/4) يدمآلل ماكحإلا ء(١۳ /۲ /۲) لوصح ا ء(٣٦۷ /۲) ناهربلا :رظنا (۳)

 ةيعرشلا صوصنلا نإ» :لاق نم ىلع درلا يف مالكلا ةيميت نبا مالسإلا خيش لصف دق )٤(

 راشعم رشعب يفت ال صوصنلا نإ» :لوقي نمع هللا هحر - لئس امدنع «ةليلق

 ؟باوص هلوق له «ةعيرشلا

 = .أطخ وهو هريغو يلاعملا يبأك يأرلاو مالكلا لهأ نم ةفئاط هلاق لوقلا اذه :باجاف
 ٦ھ



 .طانملا قيقحت نم نوكيف «''” [ةيئزجلا]

 ال نأ :لقعلا يضتقيف «عقاوب سيلف نكمأ نإو هنأل ؛سایقب سيلو

 .مكح نع رلخي

(۱) 

(۳ 

 .دحاولا ربخ در يف ىضم ام :ًالقع هنم نيعناملا ةهبشو

 :ًاعرش هب دبعتلا ىلع لیلدلا اماف

 :كلذ نمف .صنلا نع ةيلاخلا عئاقولا يف يأرلاب مكحلا ىلع ةباحصلا عامجإف

 '''داھتجالاب ركب يبأ ةمامإب مهمكح

 ماكحأ روھمجب ةيفاو صوصنلا نأ :نيملسملا ةمئأ روهمج هيلع يذلا باوصلا لب

 لاوقأ يه يتلا ةماعلا صوصنلا يناعم مهفي مل هنأل ؛هركنأ نم ركنأ امنإو ؛دابعلا لاعفأ

 ملكلا عماوج ل ادم ثعب هللا نأ كلذو ءدابعلا لاعفأ ماكحأل اهومشو هلوسرو هلل

 ةريثك ًاعاونأ لوانتت ةماع ةدعاقو ةيلك ةيضق يه يلا ةماعلا ةعماجلا ةملكلاب ملكتيف

 ماكحأب ةطيغع صوصنلا نوكت هجولا اذهبف ءىصحت ال ًانايعأ لوانتت عاونألا كلتو

 دابعلا لاعفأ

 .(1-700 :4/1) نيعقوملا مالعإ ء(۲۸۰-۲۸۵ /۱۹) ىراتفلا عومجم :رظنا

 .(ةيرحلا) :لصألا نر (۸۰۸/۳) رظانلا ةضور نم تبنملا

 :يلع لاق :لاق نسحلا نع ينذهلا ركب يبأ نع حارجلا نب عيكو نع دعس نبا جرخأ

 انيضرف ةالصلا يف ركب ابأ مدق دف لب ينلا اندجوف انرمأ يف انرظن 5 ينلا ضبق ال»

 .«ركب ابأ انمدقف انئيدل ب هللا لوسر يضر نم انايندل

 كورتم :ةلمهملا مضب ىملُس همسا ليق يلذحلا ركب وبأ :بيرقتلا يف رجح نبا لاقو

 .ه 1۷ ةنس تام .ثيدحلا

 ٤١١(. /۲) بيذهتلا بيرقت ؛((۱۸۳ /۳) دعس نبال یربکلا تاقبطلا :رظنا
 ٥٣ھ



(۱) 

 هللا يضر - رمع ىلإ ركب وبأ دهع ذإ ؛دقعلا ىلع دهعلا مهسايقو
 0 حج

 . صن هيف دری ملو - امهنع

 . فحصل ةباتكو «""ةاكزلا يعنام لاتق يف ركب ابأ مهتقفاومو

 رمعل :ليق» :لاق - امهنع هللا يضر - رمع نب هللادبع نع ملسمو يراخبلا جرخأ
 كرتأ نإو ركب وبأ ينم ريخ وه نم فلختسا دقف فلختسا نإ :لاق ؟فلختست الأ

 .ہأاتیمو ًايح اهلمحتا ال يلع الو يل ال ًافافک اهنم توج

 يف دعس نبا هجرخأ - امھنع هللا يضر - باطخلا نب رمعل ركب وبأ فالختساو

 :ریب ا صيخلتلا يف رجح نبا لاق :اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح نم هدنسب هتاقبط

 .ةتباثلا خيراوتلا يف روهشم حيحص وه رمع ىلإ دهع ركب ابآ نأ ثيدح
 ثيدحلا مقر فالختسالا باب ماكحألا باتك ء(٤/٣٤٤۳) يراخبلا حيحص :رظنا

 ثيدحلا مقر فالختسالا باب ةرامإلا باتك )۱٥٤٤١/۳( ملسم حيحص ء((۷۲۱۸)

 )٤/ ٥٤(. ريبحلا صيخلتلا ء(٢۲۷ /۳) دعس نبال ىربكلا تاقبطلا (۱۸۲۳)

 ركب وبأ فلختساو 4 هللا لوسر يفوت ا لاق ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا جرخأ

 سانلا لتاقت فيك ركب يبأل باطخلا نب رمع لاق ؛برعلا نم رفك نم رفكو هدعب
 ال لاق نمف ہللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمآ 2 ہللا لوسر لاق دقو

 هللاو :رکب وبأ لاقف :هللا ىلع هباسحو هقحب الإ هسفنو هلام ينم مصع دقف هللا الإ هلإ

 اوناك ًالاقع ينوعنم ول ہللاو ءلا ا قح ةاكزلا نإف ةاكزلاو ةالصلا نيب قّرن نم نلتاقأل

 الإ وه ام هللاوف باطخلا نب رمع لاقف «هعنم ىلع مهتلتاقل ل هللا لوسر ىلإ هنودؤي

 ثيدح ةاكزلا بوجو باب ةاكزلا باتك ٤۳۱-٤۳۲(« /۱) يراخبلا حیحص :رظنا

 ىتح سانلا لاتقب رمألا باب «ناميإلا باتك )/۵١( ملسم حیحص (۱۳۹۹) مقر

 )٦٢(. ثیدح ا مقر ةاكزلا عنم نم لاتقو هللا الإ هلإ ال :اولوقي

 وبأ يلإ لسرأ» :لاق - ه# - تباث نب ديز نأ قاّبسلا نب ديبع نع يراخبلا جرخأ

 = نإ - ه - ركب وبأ لاق .هدنع باطخلا نب رمع اذإف ةماميلا لهأ لتقم قيدصلا ركب

 ٦٦



 هوجو ىلع '' «ةوخألاو دجلا» :ةلاسم يف داهتجالا ىلع مهقافتاو
 .اهيف صن ال هنأ مهعطق عم ةفلتخ

 َرحتسا نإ ىشخأ ينإو نآرقلا ءارقب ةماميلا موي ٌرحتسا دق لتقلا نإ لاقف يناتأ رمع =

 تلق .نآرقلا عمجب رمات نأ ىرأ ينإو نآرقلا نم ريثك بهذيف نطاوم اب ءارقلاب لتقلا
 رمع لزي ملف ریخ هللاو اذه :رمع لاق ؟ كي ہللا لوسر هلعفي مل ًائيش لعفن فيك رمعل

 لاق ديز لاق ہرمع ىأر يذلا كلذ يف تيارو كلذل يردص ہللا حرش ىتح ينعجاري

 ‹ 8 هللا لوسرل يحولا بتكت تنك دقو كمهتن ال لقاع باش لجر كنإ :ركب وبأ

 ينرمأ ام يلع لقثأ ناك ام لابجلا نم لبج لقن ينوفلك ول هللاوف .هعمجاف نآرقلا عّبتتف

 هلاو وه :لاق ؟ ب هللا لوسر هلعفي مل أئيش نولعفت فيك :تلق ؛نآرقلا عمج نم هب

 ركب يبأ ردص هل حرش يذلل يردص هللا حرش ىتح ىنعجاري ركب وبأ لزي ملف یخ

 رودصو فاخللاو «بسعلا نم هعمجأ نآرقلا تعبتف -امهنع هللا يضر - رمعو

 دحأ عم اهدجأ مل يراصنألا ةیزخ يبأ عم ةبوتلا ةروس رخآ تدجو ىتح «لاجرلا

 ىتح [1؟4:ةبوتلا] ( ريع ام ِهْيَلَع زیر ميشا ني كوُسَر ْمُكَءآَج ْدَقَل ) هريغ

 دنع مث «هتايح رمع دنع مث هللا ہافوت ىتح ركب يبأ دنع فحصلا تناكف «ةءارب ةمتاخ

 .«هنع هللا ىضر رمع تنب ةصفح

 مقر نآرقلا عج باب «نآرقلا لئاضف باتك ء(۲۳۷/۳) يراخبلا حيحص :رظنا

 .(4987) ثيدحلا

 يناملسلا ةديبع نع نيريس نبأ نع )771/1١-7717(« هفنصم يف قازرلادبع جرخأ )١(

 ةئاع اهيف باطخلا نب رمع نم تظفح دقل :لاقف دج اهيف ةضيرف نع هتلأس» :لاق

 .«رمع نع :تلق لاق «ةفلتخم ةيضق

 .قازرلادبع قيرط نع ء(۳۸۲/۱۰) یلح ا ين مزح نبا ظفللا اذهب هجرخأو

 هننس يف يمرادلا هجرخأو اذه وحن ظفلب ء(٤۲ )٦/ هنئس يف يقهيبلا هجرخأو

 يف ظفحأل ينإ :لاقف ؟دجلا نع ينثدح ةديبعل تلق» :لاق نيزيس نبا نع ء(٤٤٥٥)

 .(ةفلتخم ةيضق نیئامث دجلا
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 ؛(یبأرب

 اهيف لوقأ» :'''ةلالکلا يف ركب يبأ لوقو © «ةكرشملا» :يف مهوقو

(۳ 

 Ou م 0 و
 . قشاو تنب عورب ةصق يف هوحن دوعسم نبا نعو

(1) 

(۲) 

(۳ 

(6 

 نب بهو نع لضفلا نب كامس نع رمعم نع ء(۸۸/4) هنئس يف ینطقرادلا جرخأ

 تکرت ةأرما يف - ك - باطخلا نب رمع يتأ :لاق يفقثلا مكحلا نب دوعسم نع هبنم

 نيبو مالل ةرخألا نيب كرشن ءاهمأو اهيبأل اهتوخأو ءاهمأل اهتوخأو ءاهمأو ءاهجوز

 لاق ءاذكو اذك ماع امهنيب كرشت م كنإ لجر هل لاقف «ثلثلاب بألاو مألل ةوخألا

 . .مويلا انيضق ام هذهو رلثموی انیضق ام ىلع كلتف

 مکاح او .(7586 /5) هننس يف يقهيبلاو ء(۲۹/۱۰) هفنصم یف قازرلادبع هجرخأو

 هقفاوو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو :(777/5) كردتسملا يف

 .يهذلا

 :ةلالكلا ىنعم يف ملعلا لهأ فلتخا

 .قيدصلا ركب يبأ نع يور نيدولوملاو نيدلاولا ادع ام ةئرولل مسا ةلالكلا :ليقف

 رمع نع كلذ ىوري دلاو الو هل دلو ال يذلا هسفن تيملل مسأ ةلالكلا :ليقو

 .مألا ةبارق ةلالكلا :لیقو .دوعسم نباو يلعو

 .(۸/۹) ةمادق نبال ىنغملا :رظنا

 اهبف لوقاس ينإ :لاقف ةلالكلا نع ركب وبا لئس» :لاق يعشلا نع يماردلا جرخأ

 الخ ام هارأ ءناطیشلا نمو ينمف ًاكطخ ناك نإو هللا نمف ًاباوص ناک نإف ؛يبأرب

 .هننس يف يقهيبلا هجرخخأو ؛؛دلولاو دلاولا
 )٥/ ۲٢۲۴(. يقهيبلا ننس «ةلالكلا باب «ضئارفلا باتك 2477 /۲) يمرادلا ننس :رظنا

 .ةرم نب لاله جوز ةيعجشألا وأ ةيبالكلا ةيساؤرلا قشاو تنب عورب يه

 قاسف اهتياور نم مصاع يبأ نبا اهثيدح جرخأ (014 /۷) ةباصإلا يف رجح نبا لاق

 تنب عورب نع بيسملا نب ديعس نع بيعش نب ورمع نع حابصلا نب ىنثملا قيرط نم

 هللا لوسر اه ىضقف اهعماجي نأ لبق يفوتف ءهيلإ تضوفو ًالجر تحكت اهنأ» قشاو
 = .«اهئاسن قادصب
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 رمع ةلضافمو ٴءاطعلا يف سانلا نيب-ةيوستلا يف قيدصلا مكحو
2 

 لئس هنأ دوعسم نبا نع يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبا هجرخآ دوعسم نبا ثيدحو

 نبا لاقف «تام ىتح اهب لخدي ملو ءاقادص اه ضرفي مو ًةأرما جوزت لجر نع
 ماقف «ثاريملا اهو ةدعلا اهيلعو ءططش الو سکو ال اهئاسن قادص لثم امل دوعسم

 انم ةأرما تشاو تنب عورب يف هللا لوسر ىضق :لاقف يعجشألا نانس نب لقعم

 .دوعسم نبأ اهب حرفف تيضق يذلا لثم
 .حيحص نسح ثيدح دوعسم نبا ثيدح :لاقو يذمرتلا ظفل اذهو

 ىتح ًاقادص مسي ملو جوزت نميف باب ؛حاكنلا باتك ء(١/٦٦٦) دواد يبأ ننس :رظنا

 ءاج ام باب ؛حاکنلا باتك 50٠(: /۳) يذمرتلا ننس ء(٢۲۱۱) ثيدحلا مقر تام

 ننسلا ء(١١٢۱۱) ثيدحلا مقر ءاھ ضرفي نأ لبق اهنع توميف ةأرملا جوزتي لجرلا يف

 مقر قادص ريغب جوزتلا ةحابإ باب ءحاكنلا باتك (۳۱۷/۳) يئاسنلل یربکلا

 .(06148) ثيدحلا

 بیبح يبأ نب ديزي نع دعس نب ثيللا ینثدح حلاص نب هللادبع لاق ديبع وبأ ىور

 للا دنع مهلئاضف» :لاقف مسقلا يف سانلا نیب لّضفي نأ يف ملك ركب ابأ نأ هريغو

 .«ريخ هيف ةیوستلاف شاعملا اذه امآف

 .ءيفلا يف سانلا نيب ةيوستلا باب ء(٢٤٤۲ ص) ديبع يبأل لاومألا باتك رظنا

 نب رمع نأ» هيفو ةريغملا نب صفح نب ورمع يبأ ثيدح نم دمحأ مامإلا هجرخأ
 ةئالث ًادحأ دهش نملو «فالآ ةعبرأ راصنألا نم ًاردب دهش ناك نل ضرف باطخلا

 هب أطبأ ةرجحلا يف اطبأ نمو ءاطعلا هب عرسأ ةرجهلا يف عرسأ نمو لاق فالآ

 .((...ءاطعلا

 .تاقث هلاجر رثألا اذه :دنسملا ققحم لاقو

 نم ةعومجمو طوؤنرألا بيعش قيقحت ((17407/70-517) دمحأ مامإلل دئسملا :رظنا

 ۔نیققح ا

 ٦ھ



 رومألا/ سقو «هابشألاو لاثمألا فرعا» :یسوم يبأ ىلإ رمع دهعو

 .'”«كيأرب

 نعبي ال نأ دالوألا تاهمأ يف رمع يأرو يبأر عمتجا» :يلع لوقو

 .” «نهعيب ىزأ- نآلا - انأو

 هنس يف ینطقرادلا ہجرخا دقو - به - باطخلا نب رمع باتك نم ءزج اذه (١)

 .فيعض وهو ديم يبأ نب هللا ديبع ہدانسإ يف نأ :ىنغملا قيلعتلا ين يدابآلا رکذو ۲۰۹/9
 لاقو «ثيدحلا ركنم يراخبلا لاق ء(۹/۷) بيذهتلا بيذهت يف رجح نبا هنع لاقو
 ۱ .هثيدح سانلا كرت :دمحأ
 )٤۰۰۸/٢(. هقفتملاو هيقفلا يف بيطخلاو )١ ١۰ هننس يف يقهيبلا هجرخأو

 ال اذهو :لاق مث نيقيرط نم ء((۱۲۸۷ /۷) ماكحإلا يف مزح نبا هقاس باتكلا اذهو

 ثيدحلا كورتم ینوک وهو «نادعم نب ديلولا نب كلملادبع هيف لوألا دنسلا نأل حصي

 ؛لوهجم نايفس ىلإ يجركلا نيب نمف يناثلا دنسلا امأو ؛لوهجم هوبأو فالخ الب طقاس

 .ةلمج هب لوقلا لطبف لطبف عطقنم ًاضيأ وهو

 نم مزح نبأ هقاس» :لاقف )١197/5(( ںیب ا صيخلتلا يف رجح نبا هبقعت دقو

 ال ؛ةلاسرلا لصأ يوقي امم امهيف جرخملا فالتخا نکل «عاطقنالاب امهلعأو نيقيرط

 .ه | «ةبوتكم ةلاسرلا جرخأ هيوار نأ هقرط ضعب یو اميس

 .ءاملعلا دنع لوبقم وهف ليق ام هيف ليق نإو باتكلا اذهو

 هيفو «لوبقلاب ةمألا هتقلت باتك اذهو )١7994/5(( ةدعلا ین ىلعي وبأ يضاقلا لوقي

 هاقلت باتك اذهو )۸1/١(: نيعقوملا مالعإ يف ميقلا نبا لاقو .سايقلاب حيرص رمأ

 هيلإ ءيش جوحا ىتقملاو مكاحلاو ةداهشلاو مكحلا لوصأ هيلع اونبو لوبقلاب ءاملعلا

 .هيف هقفتلاو هلمأت ىلإو

 يف رمع ينراشتسا» :لاق - - ًايلع نأ (۲۹۱/۷) فنصلا يف قازرلادبع هجرخأ (۲)

 لاقف ؛نعہی نأ كلذ دعب تیار مث نعي ال نھن ىلع وهو انأ تعمجأف دالرألا تاهمأ

 .(كدحو كيأر نم انيلإ ّبحأ رمع يأر عم كيار يناملسلا ةديبع هل

 )٦٣٤/٦(. هفتصم يف ةبيش يبأ نباو ۳٤۸(« /۱۰) هننس يف يقهيبلا هجرخأو

 .ةحصلا ةياغ يف دانسإ اذهو 78١(« ص) عمللا ثيداحأ جيرخت يف يرامغلا لاقو

 هكا

 بر



 :يرورضلا ملعلا اهعومجمب لصح هداحآ رتاوتت مل نإ ؛كلذ ريغو
 .يأرلاب نولوقي اوناك مهنأ

 :هلهأو يأرلا مذ مهنع لقن دقف :لیق نإف

 .ننسلا ءادعأ مهنإف يأرلا باحصأو مكايإ» :رمع نع يور امك

 ريغ ىلإ  «اولضأو اولضف يارلاب اولاقف اهوظفحي نأ ثيداحألا مهتيعأ
 .كلذ

 :ليلدب داهتجالل ًالهأ سيل نمو لهاجلا نع رداصلا يأرلا وأ «هطرش

 .سايقلاب نولئاقلا مه مذلا مهنع لقن نيذلا نأ

 باحصتسا وأ «مومع ىلع مهداهتجا يف اولوع مهلعلف :لیق نإف

 .سايقلا ريغ كلذ ريغ وأ «موهفم وأ «لاح

 .ةالصلا ىلع ةاكزلا

 قيلعتلا يف يدابآلا لاقو ء(٤/٤٢۱) هننس يف ینطقرادلا رمع نع ظفللا اذهب هجرخأ )١(

 .عضوم يف يئاسنلا هقثوو نيعم نبا هفعض «فيعض وهو دلاجم هدانسإ يف :ينغملا
 نبا هجرخأو لاج قيرط نم ظفللا اذهب ء(۱۹۱ ص) لخدملا يف يقهيبلا هجرخأو
 ىرخأ قرط نمو ءدلاج قيرط نم رمع نع ء(۱۰۱۹-٦/۱۰۲۰) ماکحإلا يف مزح

 .دلاجم اهيف سيل

 قيرط نم رمع نع ؛((٢/١٦۱) هلضفو ملعلا نایب عماج يف ربلادبع نبا هجرخأو
 .دلاجم اهيف سيل رخآ قيرط نم هجرخأو ؛دلاجم

 ھ۸



 .كلذ ريغ ىلإ .هتنظم هنأل ؛فذقلاب ركسلا قاح او

 1/6١ :لاق للا باتكب :لاق ؟يضقت مہ :ذاعمل / ٹل ينلا لوق :ناث ليلد

 :لاق «يبأر دهتجأ :لاق دج ' ناف :لاق ہللا لوسر ةّنسب :لاق اد ناف

 ,۶”(- كي - ہللا لوسر لوسر قفو يذلا هلل دمح ا

 . "'ملسم هاور «رجأ هلف

 «ىضقي نأ قحأ هللا نيدف :لاق معن :تلاق ؟هعفني

 ناكأ هيتيضقف نيد كيبأ ىلع ناک, ول تيأرأ» :ةیمعثخلل 8 هلوقو

۳ 

 .هجيرخت قبس )١(

 اذإ» :لوقي 3 هللا لوسر عمس هنأ صاعلا نب ورمع نع ملسمو يراخبلا جرخأ (۲)

 .«رجأ هلف أطخأ مث دهتجاف مكح اذإو ,نارجأ هلف باصأ مث دهتجاف مكاحلا مكح

 اذإ مكاحلا رجأ باب ةّئسلاب ماصتعالا باتك ء(٤/۳۷۲) يراخبلا حيحص :رظنا

 باتك ء((٤٣۱۳ /۳) ملسم حيحص ء(۴٥۷۳) ثيدحلا مقر ءأطخأ وأ باصاق دهتجا

 .(1715) ثيدحلا مقر اطخأ وأ باصاف دهتجا اذإ مكاحلا رجأ باب «ةيضقألا

 اذه نودب ةّنسلا بتكلا يف ثيدحلا اذه نأ 5١4( ص) ربتعلا يف يشكرزلا ركذ

 .هجام نبا ادع سايقلا

 - سابع نب هللادبع ثيدح نم يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا جرخأ دقف
 معثخ نم ةأرما تءاجف لٹ ہللا لوسر فیدر لضفلا ناك» :لاق - امهنع هللا يضر

 قشلا ىلإ لضفلا هجو فرصي لٹ يتلا لعجو هيلإ رظنتو اهيلإ رظنب لضفلا لعجف
 ًاخیش يبأ تكردأ جحلا يف هدابع ىلع هللا ةضيرف نإ لا لوسر اي :تلاقف «رخآلا

 .«عادولا ةجح يف كلذو «معن :لاق ؟هنع جحافأ ةلحارلا ىلع تبثي ال ًاريبك

 ةادغ 5 هللا لوسر فذر ناك هنأ لضفلا هيخأ نع سابع نبا نع هجام نبا هجرخأو

 = هدابع ىلع جحلا يف هللا ةضيرف نإ ہللا لوسر اي» :تلاقف معثخ نم ةأرما هتتاف رحنلا
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(١) 

 .قلخل ا نيد ىلع هللا نيد سايق ىلع هيبنت وهف

 ۔''' (,تفمضق ول تیاراد :ةلبقلا نع هلأس نيح رمعل لي هلوقو

 .ةضمضملا ىلع ةلبقلا سايق وهف

 ىلع ناك ول هنإف معن :لاق ؟هلع جحافأ بكري نأ عيطتسي ال أریبک أاخيش يبأ تكردأ

 .«هتيضق نيد كيبأ

 حيحص )۱٥٥١(: ثيدحلا مئر ؛جحلا باتك ء(1/٦٦) يراخبلا حيحص :رظنا

 ننس ؛((١٣٤۳۳٣) ثيدحلا مقر ءزجاعلا نع جحلا باب حلا باتك ء((۹۷۳/۲) ملسم

 ثيدحلا مقر ءهريغ نع جحي لجرلا باب .كسانملا باتك :.(517/1) دواد يبأ

 خيشلا نع جح ا يف ءاج ام باب جح لا باتک ء((٢٢٦۲ /۳) يذمرتلا ننس ء(۱۸۰۹)

 جح ا باب ؛كسانم ا باتك ء(۹۷۱/۲) هجام نبا ننس ء(۹۲۸) ثیدح ا مقر ريبكلا

 .(۲۹۰۹) ثیدح ا مقر عطتسي مل اذإ يح ا نع

 رمع نع هللادبع نب رباج نع يمرادلاو ةیزخ نباو دمحأو يئاسنلاو دواد وبأ جرخأ

 ًامیظع أرمأ تعنص :تلقف ل ہللا لوسر تیناف مئاص انأو تلبقف اموی تششه :لاق

 :تلق ؟مئاص تنأو ءاب تضمضمت ول تيأرأ» : 5# هللا لوسر لاق ؛مئاص انأو تلبق

 ىلع حيحص :لاقو مكاحلا هجرخأو .«؟ميفف» : 2 ہللا لوسر لاقف «كلذب ساب ال

 .هاجرخم مو نيخيشلا طرش
 ثيدحلا مقر «مئاصلل ةلبقلا باب «مايصلا باتك )۷۲٦/۱((: دواد يبأ ننس :رظنا

 مقر مئاصلل ةضمضملا :مایصلا باتك ء(۱۹۸/۲) يئاسنلل ىربكلا نئسلا ء(۲۳۸۹)

 طوؤنرألا بيعش قيقحت )۲۸٥/۱-۲۸٦( دمحأ مامإلا دنسم )۳٣٣۸( ثيدحلا

 قي ينلا ليثمت باب مايصلا باتك ء((٣/٤٤۲) ةميزخ نبا حيحص «نيققحملا نم ةعامجو
 باتك ء(٢/۲۲) يمرادلا ننس )١944(: ثيدحلا مقر ؛ةضمضملاب مئاصلا ةلبق

 مكاحلل كردتسملا ء(٢۱۷۲) ثیدح ا مقر مئاصلل ةلبقلا يف. ةصخرلا باب موصلا

 .مئاصلل ةلبقلا زاوج موصلا باتك )1/47١«.

OV» 



 لهآ نم لاجر نع '''ورمع نب ثراح ا هيوري ذاعم ثیدح :لیق ناف

 .نولوھج :مهو ءوهو «صمح

 .طانملا قيقحت يف هداهتجا لامتحال ؛سايقلا يف حيرص وه الو

 نع منغ نب نه رلادبع نع '''یسل نب ةدابع هاور دق هنأ :باوجلاف
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 ۔'” ًالسرم هنوك هرضي الف لوبقلاب ةمألا هتقلت ثيدح وه مث

 نم لوهجم نوع نبا لاقيو ؛يفقثلا ةبعش نب ةريغملا يخأ نبا ءورمع نب ثراحلا وه

 ۱ .ةثاملا دعب يفوت ءةسداسلا
 )١57/1(. بيذهتلا بيرقت :رظنا
 يضاق يماشلا رمع وبأ يدنكلا - ةلمهملا حتفو نونلا مضب - يسن نب ةدابع :وه

 .ه ۱۸ ةنس تام .ةثلاثلا نم لضاف ةقث :رجح نبا لاق ةیربط

 )595/1١(. بيذهتلا بيرقت :رظنا

 ؛ةبحص ملغ هيبألو « لٹ ينلا ةايح يف هدلوم ناك «يرعشألا منغ نب نمحر لادبع وه

 نوعباتلا هيلع هقفت يذلا وه ليقو «نيعباتلا سأر وهو «لبج نب ذاعمو رمع نع ىور
 .ه ۷۸ ةئس يفوت نيعباتلا تاقث رابك يف يلجعلا هركذ :رجح نبا لاق ماشلاب

 .(195 )١/ بيذهتلا بيرقت )0١/17(: ظافحلا ةركذت :رظنا

 مالعإ يف ميقلا نبا هدروأو هقفتملاو هيقفلا يف بيطخلا قيرطلا اذه نم ًالصتم هجرخأ

 نب نمحر لادبع نع هاور يسن نب ةدابع نإ ليق دقو :هلوق بيطخلا نع لقنو نيعقرملا
 .ةقثلاب نوفورعم هلاجرو لصتم دانسإ اذهو ذاعم نع منغ
 )1١7/1(. نيعقوملا مالعإ (۱۸۹/۱) هقفتملاو هيقفلا :رظنا

 هرضي الف ذاعم باحصأ مهف نيمسم ريغ نع ناك نإو ثيدح اذهف :ميقلا نبا لاق

 ةعامج نع ورمع نب ثراح ا هب ثدح يذلا نأو ثيدحلا ةرهش ىلع لدي هنأل «كلذ

 مهنم دحاو نع نوكي نأ نم ةرهشلا يف غلبأ اذهو «مهنم دحاو ال ذاعم باحصأ نم

 = ال يذلا لح اب قدصلاو لضفلاو نيدلاو ملعلاب ذاعم باحصأ ةرهشو فيك «يمس ول
 ھ۷۱



 ٦ب
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 :ماعنألا] © ءىس نی كلا ین اطر ام # :ىلاعت هلوقب / فلاخملا جتحاو

 .هيف سايقلا سيلوأ '' ( ءىس لكل اسي ل :ہلوقو

 .[؛ه:ةدامل] € ہلا لرد آمي مُجكْيَب مكَحأ نآَو ) :هلوقو

 .لّرنملا ريغب مكح اذهو

 . 4 ٍلوُسرلآَو هللا ىلإ هوُدْرَف ) :ىلاعت هلوقو

 .يأرلا ىلإ هنودرت متنأو

 ؟نونظملا سايقلاب عفري فيكف ًاعطق ةمولعم ةمذلا ةءارب نابو
 تالثامتلا نيب قرفلاو دبعتلاو مكحتلا ىلع عرشلا ىنبم نألو

 :تافلتخملا نیب عمج او

 ےس سس سس سس سس کس سس سس ۶×س سس سے.

(٦٢) 

۳ 

 .مهرايخو نیملسم ا

 ۔(٢۲۰ /۱) نيعقوملا مالعإ :رظنا
 .[۸۹:لحنلا) ( ءْيَس لحل است بلا کلیلع الرو ڈ :یلاعت لاق

 .[هة:ءاسنلا] © ٍلوُسرلآَو هللا لإ ہور یش ىف ٌمُعْرَتَت نإ ) :ىلاعت لاق
 .نيركنملل لوألا يلقعلا ليلدلا اذه

oV 
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1 

 ا
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 نم لسغلا بجي»و ««مالغلا لوب حضنيو ةیراحج ا لوب لسغي» :لاق ذإ

 . «لوبلاو يذملا نود ضیح او يملا

 نع لدعب فيكف ملکلا عماوج يتوأ دق # هللا لوسر نالو

 نوكي نأ ةلعلا ةياغ نألو + ؟ةتسلا ءايشألا ىلإ «ليكملا يف ابرلا تمرح»

 دوسأ

 لک قتع ضتقي مل :«هداوسل ًالاس يديبع نم تقتعا» :لاق ول امك
۳( 

 امهيلع لد دقو ةتسلاو عامجألاب تباث سایقلا نأ :باوج او
٤ 

 'باتكلا 0

(١) 

(۳ 

(£) 

 .ماظنلل ء(٤۷ ١ /۲) دمتعلا يف يرصبلا نيسحلا وبأ هبسنو نيركنملل رخآ يلقع ليلد اذه
 تالثامتلا نيب عرشلا قيرفتل ًالاثم رشع ةسمخ ركذو يزارلا نيدلا رخف هل هبسنو
 .تافلتخملا نيب عمجلاو

 ١6٠١-155(. /۲/۲) لوصح ا :رظنا

 .نیرکنملل ٹلاٹلا يلقعلا ليلدلا اذه

 نيركنملل عبارلا يلقعلا ليلدلا اذه

 .(87 8-4 /۳) رظانلا ةضور :يف ةعبرألا ةلدألا هذه رظنا

 نم بلتكلا يف انطق اگ ) :ىلاعت هلوقب سايقلل نيركنملا لالدتسا نع باوج اذه

 :نيياوجي مهلالدتسا نع یئوطلا باجأو . ( ءىش

 .ًالصأ عازتلا لحم ىلع اهيف ةجح الف ظوفح ا حوللا باتكلاب دارملا نأ :لوألا
 اهيف يتلا ءايشألا يف صاخ وه لوقلا اذه ىلعو ءنآرقلا باتکلاب دارملا نأ :يناثلا

 هيلإ جاتحي امم يأ ( ءَ لکل یب ) :ىلاعت هلوقو ؛مهتياده قيرطو نيبطاخملا عفانم

 .هباذع نم فيوختلاو هللا ىلإ ءاعدلاو مارحلاو لالحلاك ةلملا يف هنم دبالو عرشلا يف

 ۔(۲۷۱-۲۷۲ /۳) یئوطلل ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 ء۷۳



 ٴ/۸۷

 .لزنملا ریغب ًامكح سيلف ةطبنتسملا ةلعلا ىلإ الإ هدري الو
 .نونظلاب عفريف '''امولعم ةمذلا ةءارب / نوك امأو

 عطقن انإف ةنونظملا ةلعلا عابتاب اندبعت اذإ انإف ؛عطاقب الإ هعفرن ام مث
 . ًاعطاق نوكيف نظلا دنع مكحلا دوجوب عطقنو نظلا دوجوب

 .كلذك ره ام هيف نکل «مكحتلاو دبعتلا ىلع عرشلا ىنبم سيلو
 .©ةلعلا لقع :سايقلا ةحص طرشو

0) 

("٢) 

 ىلإ ُهوُدرَق ءىس ىف ٌمُعَرَمَت نإ ) :یلاعت هلوقب سايقلل نيركنملا لالدتسا نع باوج اذه
 . ( ٍلوُسَرلََو هلأ
 .(مولعم) لصألا يف
 .نيركنملل لوألا يلقعلا ليلدلا باوج اذه
 .نيركنملل يناثلا يلقعلا ليلدلا باوج اذه
 مومع انیعدا ام انكل ؛عرشلا يف متركذ ام عوقو رکنن ال انأ اذه ريرقت :ینوطلا لاق
 .ربلا عم زرألاو ہرمح لا عم ذيبنلاك عورفلا نم ىنعملا كلذ هيف دجو ام هب انقحلا يناعلا نم ىنعمل تبث مكحلا نأ انمهف ثيح لب ؛هروص نم ةروص لك يف سابقلا عوقو
 :ماسقأ ةثالث ةيعرشلا ماكحألا نأ يفوطلاو ةمادق نبا ركذو
 .تادبعتلاك للعم ريغ مسق :لرألا
 .هلام ًاظفح هلقع فعضل يصلا ىلع رجحلا :هلاثم للعم مسق :يناثلا
 .ال وا ًاللعم ەنرک ین ددرتم مسق :ثلاثلا
 ىلع جرخو ؟للعم ما دبعت وه له بلكلا غولو لسغ يف بارتلا لامعتسا :هلاثم
 هوغو نوباصلا مقي مل دبعت وه انلق نإ .هماقم نوباصلاو نانشألا مایق يف فالخلا كلذ
 هماقم كلذ ماق غولولا رثأ ةلازإ ىلع ءاملا ةناعإب للعم وه انلق نإو بارتلا ماقم
 .ةلازإلا ىنعم دوجول

 يفوطلل ةضورلا رصتخ حرش يف يليصفتلا باوجلا كلذكو يلامجإلا باوج ا اذه رظنا
(۲۸۱-۲۷۵/۳). 

 هال



 مكحتف :ليكملا عیب نع يهنلا ىلإ ةتسلا ءايشألا نع لدعي مل هنوك امأو
 ."عرشلا بحاص ىلع

 ول ًاديز نأ :عرشلا ماكحأ نيبو هنيب قرفلاف :ہداوسل ؛ملاس قتع امأو

 .قتعلا هدعتي مل :دوسأ لك هيلع اوسيقف :لاق

 :دتشم لك اهيلع اوسيقف اهتدشل ؛رمخلا تمرح :عراشلا لاق ولو

 نولوقت ال مكنأ عم مکح ا يف قارتفالا عم ساقي فيكف «ةيوستلا تمزل

 ىلع ًالاوزو ًالوصح لاومألا يف مكحلا قلع ىلاعت هللا نألو ؟سايقلاب

 عراشلا اضر هيلع لد ام لكب تبغي عرشلا ينو «تادارإلا نود ظفللا

 ۔'''ہیدی نيب يرجي امع هتوكسك هتدارإو

 ىقبأ هلعلف ةمكح هيف هل ًاصيصنت ماكحألاب لاح ا ميمعت مدع نأ ینوطلا ركذ )١(

 قبي مل اهب ماكحألا لاحم مع ولو .هيف داهتجالاب نوباثي ماكحألا ین ًالاجم نيدهتجملل

 جتجب مو صنلاب زرألا يف مكحلا تبثل يوبر ليكم لك :لاق ول ذإ .كلذ يف لاجم مه
 .دهتجم داهتجا ىلإ هيف
 .(۲۸۳ /۳) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 :قرفلا نايبو ؛نييمدآلا قوقحو عرشلا ماكحأ نيب ًاقرف كانه نأ يأ (؟)

 نييمدآلا قوقحو «فيلكتلا يراج ًاعيسوت نظلا اهتوبث طانم عرشلا ماكحأ نأ ١-

 ةجاحلا نم هب اوصتخا ام مهقوقحل ًاطايتحا عطاق قيرطب الإ مهنع لقنت ال

 .مهقوقح يف رمألا قییضتل بجوملا رقفلاو
 لوصحل هطرشب هاضر كلذ نم ديفتسا هيلع ٌرقأف ءيش هترضحب لعف اذإ 5 يتلا نأ

 كني لو تكسف هتميق فاعضأب ہترضحب ناسنإ لام عاب ًاصخش نآ ولو كلذب نظلا
 وأ هاضر ملعي رآ باجيإلاب حرصي ىتح عيبلا حصي مل حرفلاو راشبتسالا رهظأ لب

 فالخب قييضتلا ةياغ قّيض نيقولخملا قوقح يف عرشلا نأ كلذب ملعف «هيف لكوي
 .(۲۸۵ /۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا .عرشلا ماكحأ

 ٥ھ



 رارسآ هللف ء/ لح ا ةیصاخب مکح ا للع عرشلا لعلف :ليق نإف ب۷

 .اهيلع علطي ال صاوخل

 لجر اميأ» :هلوق ليلدب لح ا ةيصاخ طوقس ةورض ملعن انأ :باوجلاف

 . «دبع يف هل ًاکرش قتعأ نم»و ثيدحلا 7 «...سلفأ

 :لوقي 28 هللا لوسر تعمس لاق - هه - ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هجرخأ قلل

)0 

 .«هريغ نم هب قحأ وهف سلفأ دق ناسنإ وأ سلفأ دق لجر دنع هنيعب هلام كردأ نم»

 كرداف سلفأ لجر اميأ» :لاق لي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع اطوملا يف كلام هجرخأو

 .«هريغ نم هب قحأ وهف هنيعب هلام لجرلا

 «ملظ يبغلا لطم باب ةاقاسملو برشلا باتك ء(۲/٥۱۷) يراخبلا حيحص :رظنا

 ام كردأ نم باب .ةاقاسملا باتك ء(۱۱۹۳/۳) ملسم حيحص ؛(٢٤٥۲) ثیدح ا مقر

 ام باب ءعويبلا باتك ء۷۷۲۱) اطوملا ء((۹٥٥۱) ثيدحلا مقر «يرتشملا دنع هعاب

 ۔(۸۸) ثيدحلا مقر ؛ميرغلا سالفإ يف ءاج

 5 هللا لوسر نأ - امهنع ہللا يضر - رمع نب هللادبع نع ملسمو يراخبلا هجرخأ
 ةميق هيلع دبعلا موق دبعلا نمث غلبي لام هل ناكف دبع يف هل ًاكرش قتعا نم» :لاق

 .«قتع ام هنم قتع دقف الإو ؛دبعلا هيلع قتعو مهصصح هءاكرش ىطعأف لدع

 مقر .نينثا نيب ًادبع قتعأ اذإ باب «قتعلا باتك ء(٢/٢۲۱) .يراخبلا حيحص :رظنا

 .( 161١ ثيدحلا مقر «قتعلا باتك ((۱۱۳۹/۲) ملسم حيحص (YoY) ٹیدح ا

 مالك



 لصف

 ظفللا قيرطب قاح إلا بجوت اهيلع صوصنملا ةلعلا :''”ماظنلا لاق

 :انلوق نيب 0[ ةغللا يف] قرف ال ذإ "ساقلا قیرطب ال ''ءومعلاو

 دبعتلا يف يفكي ةلعلا ىلع صنلا نأ :ماظنلا بهذم نأ يرصبلا نیسحلا وبا ركذ )١(

 .اهب سايقلاب
 .(ا/87 /۲) دمتعملا :رظنا

 ةهج نم ال لصألاب عرفلا قاحلإ بجوت صنلاب ةتباثلا يأ ةصوصنملا ةلعلا نأ يأ (۲)

 .يونعملا مومعلاو ظفللا ةهج نم لب سايقلا
 )۳٥۲۸/۳(. ةضورلا رصتغم حرش :رظنا

 مكح ةلع ىلع صنلا نأ يهو ىرخأ ةغايصب ةلأسملا هذه ركذ لوصألا ءاملع ضعب (۳) '

 .لاوقأ ةثالث ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا .يدعتلا يف يفكي له لصألا

 رثكأ لوق وهو «يدعتلا يف يفكي لصألا مكح ةلع ىلع صنلا نأ :لوألا لوقلا

 .ماظنلاو يخركلاو ةيعفاشلا ضعب هب لاقو دمحأ مامإلا هيلإ راشأو ؛ةلبانحلا

 ةمادق نباو باطخلا يبأ لوق وهو الف الإو یفک سايقلاب دبعتلا درو نإ :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا رثكأو

 دبعت اهيلع صنلا ناك ميرحتلا يف ةلع ةصوصنملا ةلعلا تناك نإ :ثلاثلا لوقلا

 ًادبعت اهيلع صنلا نكي مل ًابدن هنوك وأ لعفلا باجيإ يف ةلع تناك نإو ءاهب سايقلاب

 .يرصبلا هللادبع يبأ لوق وهو ءاهب سايقلاب

 رصتخ حرش ؛(871/15) رظانلا ةضور «(458 /۳) ديهمتلا ء(٤/۱۳۷۲) ةدعلا :رظنا

 1141/50 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۳۹۰ص) ةدوسملا ء(٣/٣٤٣۳) ةضورلا

 )٥٥/٤٥( يدمآلل ماکحإلا ء(٣٤٥ص) ةرصبتلا (۳۰۲۸ /۷) ریرحتلا حرش ریبحتلا

 ۔(۳٥۷ /۲) دمتعلا

 .(ةغللاب) :«ع» یو لصألا يف دري ملو (بدو «أ» نم تبثملا )٤(

 ع۷



 .ء" [دتشم] لک تمرح» :نیبو ءاھتدشل رمح ا تمرح))

 ثيح نم «اهتدشل رمخلا تمرح» :لوانتي ال ذإ ؛اطخ انهو
 .ةصاخ اهميرحت الإ عضولا

 .هيلع انرصتقال سايقلاب دبعتلا دري م ولو

 .(ركسم) لصألا يفو «ع»و با و« نم تبثملا )١(
 (وهو) :(ع))و «ب»و «أ» يف (۲)

 هالم
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 لصف

 :هجوأ ةسمخ نم سايقلا ىلإ أطخلا ''”قرطتي

 .ًاللعم مكحلا نوكي ال نأ :اهدحأ

 .ىلاعت هللا دنع هتلع '''بیصی ال نأ : يناثلا

 .ةلعلا فاصوأ ضعب يف رصقي نأ :ثلاثلا

 .اهنم سيل ًافصو ةلعلا ىلإ عمجي نأ :عبارلا

 اهدوجو 35 ئىطخي نأ :سماخلا
 .عرفلا ف

 .(قرطتیو) :«ع»و ؛بدو «أ» يف

 .(يناثلاو) :«عا>و ((با)و رر يف

 .(بصت ال نأ) :«ب» ف

 هترارح ةدشل هنأ وه روزجلا محلب ءوضولا ضاقتنا ةلع نأ معز نم :لوألا لاثم

 ماقم ميقأف هجورخل ةنظم كلذ راصف .ثدحلا جرحخنو ءاعمألاو فوجلل خرم همسدو

 .دبعت كلذ نأ روهشملا حيحصلاو فوجلل خرم ماعط لك هب قح ا مث مونلاک هتقيقح

 رئاسو تاوارضخلا هب قحليف «معطلا ربلا يف ابرلا ةلع نأ دقتعي نأ :يناثلا لاثم

 .ليكلا رمألا سفن يف هتلع نوكتو تاموعطملا

 :ىفنحلا لوقيف .دوقلا بجواف ناودع دمع لتف هنأب ىلبنحلا للعي نأ :ثلاثلا لاثم

 الف ءددحما تعي ندبلا يف ةيراسلا ةحلاصلا ةلآلا وهو ًافصو ةلعلا فاصوأ نم تصقن
 .هب لقثملا قاحلإ حصي

 :مصخلا لوقيف ندبلا يف ةيراسلا ةحلاصلا ةلآلا فصو يفنحلا ديزي نأ :عبارلا لاثم

 لتقلا يه ةلعلا اغإو ءةلآلا ةيحالص وهو اهنم سيل ًافصو ةلعلا فاصوأ يف تدز
 ۱ .طقف ناودعلا دمعلا

 .ابرلا ميرحت يف ربلاب هقحليف ًاليكم ہوحنو رايخلا نأ نظي نأ :سماخلا لاثم
 ۔(۹٣٥۔۷٣۳ /۳) ينوطلل ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

o۹ 



 لصف

 .27«نونظم» و «عوطقم» :ىلإ مسقني قوطنملاب توكسملا قاحلإ

 :نابرض عوطقملاف

 وهو] قوطنملا نم مكحلاب ىلوأ توكسملا نوكي نأ :امهدحأ
 ."۳۲ءوھنلا

 ةدايزو قوطنم ا يف يذلا / ىنعملا هيف دجوي ىتح ًاعوطقم نوكي الف /۸۸

 .ةدايزو نانثا اهنإف ؛«ىلوأ ةئالثف نينثا ةداهش تلبق اذإ» :انلوقك

 نم سيلف :«ىلوأ دمعلا يفف أطخلا يف ةرافكلا تبجو اذإ» :مهلوق امأف

 .هعفر ىلع ةرافكلا ىوقت ال نأ زوجيف ءاطخلا فلاي دمعلا نأل ؛لوألا

 ا ۔'''۔یدھتج ا ضعبل نظلا ديفي اذهف

 (١) .ةينظ نوكت ةراتو ةيعطق نوكت ةرات لصألل عرفلا ةاواسم يأ ْ

 )٢( .ةقفارملا موهفمو باطخلا ىوحف ىمسيو |

  (۳)ظ .لصألا يف دري ملو «ع» و «ب»»و «أ» نم تبثلا

 )٤( اذهو «ةرافكلا يف دمعلاو اطخ ا نیب دھتج ا رظن يف قرفلا ناكمإل نونظم اذه نأ يأ

 ةردابم وهو عماج امهنيب ةلمجلابو «هلايذأب قلعتمو هلبق امل هبشم نونظملا قاحلإلا
 :امهنيب قرفلاو مکح اب عرفلا ةيولوأ ىلإ نهذلا

 .ينظ اذهو عطاق لوألا نأ ١-

 .لوألا نود برضلا اذه يف عرفلاو لصألا نیب قرفلا ناكمإ -

 ۳٥٣(. /۳) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا
OA. 



 «دبعلا يف قتعلا ةيارس» :ك قوطنملا لثم توكسملا نوكي نأ :یناٹلا

 .هلثم تيزلاو '''منمسلا يف ناريح لا توم»و «هلثم ةمألاو -

.سنجلا كلذ يف هدراومو هرداصم يف عرشلا ماكحأ ءارقتساب
 

 يفنب لب ةلعلل ضرعتلا ىلإ هيف جاتجي ال ام :سنجلا اذه طباضو

 .اعطق قراف مث سيل هنأ ملعيو رثؤملا قرافلا

 ."' انونظم نوكي لب هب ًاعوطقم نكي مل :لامتحا هيلإ قرطت نإف

 ۱ .ًاسايق اذه ةيمست ین فلتخا دقو

 .نونظمف :ةسيقألا نم اذه ادع امو

 :ناقيرط هل "”قاحلإلاو

 .ةمدقم '''ہذھف ءاذك الإ قراف ال نأ :امهدحأ

 .ىرخأ ةمدقم '”“ہذھف یئاتلا يف قرافلا اذه لخدم الو

00) 

 قفز

WD 

(4) 

(6) 

 امه ذإ ؛هفرصتو عرشلا فرع يف هوحنو مکح ا اذه يف ةئونألاو ةروكذلل ریئات ال ذإ

 نمسلا يف ناويحلا توم كلذكو رصقلاو لوطلاو ضايبلاو داوسلاک نايدرط نافصو

 ةساجنلا ةيارسل ححصلا ناعيملا وهو عماجلا وه رثؤملا اذإ :هلثم تيزلاو هسجني عئاملا
 .بسانم ريغ يظفل قرف هنأل ءأتيز اذهو ًانمس اذه نوكب قرافلل رثأ الو

 .قباسلا ردصملا :رظنا

 .(ًانونظم لب) :«ع»و «ب»»و «أ» يف

 .(قاحلإلاف ةلمجلا ینر) :«عا)و ((؛با)و «أ» يف

 .(هذهو) :(ع) و «أ» يقو (اذهو) :«بد یف

 .(هلهو) :((ع))ر («بد>و «أ» يف

 هما



 .مكحلا يف امهنيب قرف ال نأ :'''[وھو ةجيتن] هنم / مزليف ب۸

 .عرفلا يف ہدوجو نيبيو ہہنیبیف "”عماجلل ضرعتی نأ :'''ةیناثلا
 .ًاسايق هتيمست ىلع قفتملا اذهو

 :نيتمدقم ىلإ '''جاتجیو
 .© [رمخلا يف] ؛ميرحتلا ةلع - ًالثم - ركسلا نأ :امهادحإ

 .ذيبنلا يف دوجوم  [هنآ] :ةیئاثلاو

 .لقعلا ليلدو «سحلاب تبثت نأ زوجي :ةيناثلا '” [ةمدقملا] هذهف
 .عرشلا ةلدأو «فرعلاو

 اهباجيإ سيل ةلعلا نإف ؛يعرش ليلدب الإ تبنت الف :ىلوألا “'اماف

 ةئالث هذهف «طابنتسا» وأ «عامجإ» وأ «صن» ىلإ عجرت عرشلا ةلدأو
 : ماسقأ ۔(۹)

)1( 

 قفز

۳( 

 عه

 قيل

 )٦(

)¥( 

(A) 

)4( 

 .لصألا يف دري ملو (عا)و (با) و «أ» نم تبنملا

 .(يناثلا) :«ع»و «أ» يف

 .(عماجل) :«ع» و «أ» يف

 .(جاتحي اذهو) :(ع))و «بدا»و «أ» يف

 .لصألا يف دري لو «ع))و «ب»و «أ» نم تبنملا

 ۔((ع)و ((؛با) و «أ» نم تبثملاو (اهنأ) لصألا يف

 .لصألا يف دري ملو «عا)و «ب» و «أ» نم تبا

 .(امأو) :((ع)و ((بااو «أ» يف

 ىلع فقوتي اميف كلذ ناكو ءنظلاو عطقلا ثيح نم سايقلا ماسقأ نايب نم غرف ام
 يعرشلا اهتوبث ليلد نم دافتسم اهيف فعضلاو ةوقلاو ءاهفعضو اهتوق يف ةلعلا ةفرعم
 = .ةلعلا كلاسم ىمستو ةيعرشلا ةلعلا اهب تبثت يتلا عرشلا ةلدأ نايب ىلإ ةجاحلا تعد

 همك



(6) 

 :برضا  ةثالث يهو قیلقن ةلداب ةلعلا تابثإ :لوألا مسقلا

 . ةد َنوُكَي ال ئل :یلاعت هلوقك ليلعتلا ظفل هيف دري نأ :كلذو

 :ماسقأ ةثالث يف رصحنت :ةلعلا كلاسمو

 .صنلا :لوألا مسقلا

 .عاجإلا :يناثلا مسقلا

 .طابنتسالا :ثلاثلا مسقلا

 نم درف لك نأ دارملا سيلو ةلدألا هذه نم دحاو لكب اهتابثإ حصي ةیسایقلا ةلعلاو

 دارفأ نم درف لك تابثإ دارملا لب ؛ةلدألا هذه دارفا نم درف لكب هتابثإ زرجي ةلعلا دارفأ
 يفف اهتبثي ام صنلا يف دجوي مل اذإ يأ ؛لدبلا ىلع ةروكذملا عرشلا ةلدأب ةلعلا

 .طابنتسالا يفف دجوي مل نإف .عامجإلا
 .(7 51 /۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 دعب فلؤملا ركذي مو (817/7) رظانلا ةضورو «ع»و «ب» و «أ»و لصألا يف اذكه

 .ةمادق نبال ًاعبت نيبرض الإ كلذ

 .(حیرصتلا) :(ع))و (با)و «أ» يف

 رظانلا ةضور ء(۱۰۔٤/۹) ديهمتلا )2١5174/0(. ةدعلا :يف كلسملا اذه رظنا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا 007817 /7) ینوطلل ةضورلا رصتخم حرش ؛(۸۳۹/۳)

 )۱۱۷/٤(. رينملا بكوكلا حرش ء۷)

 سلاو ْرقْلا ىذَِو ٍلوُسَرلِلَو هليَق ئَرقْلا لَهَا نِي فِلوُسَر َلَع لا ءآقأ آم ) :ىلاعت لاق
 .[/:رشحلا] € منم اَبيْغَألا نیب ةلوُد َنوُكَي ال یک ِلیبشلا ناو نیکسَمْلاَر

 هعفن توفیف موق دعب ًاموق ءاينغألا هلوادتي الثل تاھج ا هذه هفرصم لعج امنإ يأ

 .هيلإ ةجاتح ا تاهجلا كلت

 ١١۷(. /۳) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا
 هةر"



 رب و 1( ءآوشزو هلآ اوفا أب كد 4 متا اَم لع ارس لیکل )

 . ( مرح لابو قول » . ( انت كلذ ِلْجأ

 .كلذ ريغ ىلإ "[«رصبلا لجأ نم ناذئتسالا لعج امنإ» : كي هلوقو
 :ىلاعت هلوقك ليلعتلا يف حيرص وهف :هل لوعفملا ركذ نإ :''كلذکو

 0( قافنإلا ةينح كسم »

 نأ ِلبَق ني سَ ىف الإ مگا ىف الو ضزألا ىف ٍةَييِصُت ني باَصَأ آم > :ىلاعت لاق (1)

 ( سش انب اوت الو کلام ات لع آسا دایک © ري هلأ ىلع کلید نار
 ,[؟مس 7 7 :كيدحلا]

 ہہ ر 5 رع ےس ردم همر وهن رر 50007

 ُباَذَع ةَرِجآلا ىف ْمُهَو ایکڈڈلا ىف مُمْذَعَل َءآَلَجْلآ ٌمِهْيَلَع لا بك نأ لولو » :ىلاعت لاق (۷)
 ا :

 .[؛٣:رشاا) ( ٍباَفِعْلأ ُديِدَ لا نإ هلآ قآَشُي نمو ہمَلوُسَرَو هلآ وفا مهاب كلذ © رانا
 .مهئاقش ةلعل وأ مهئاقش ببسل رانلاب ةرخآلا يفو لتقلاب ايندلا يف مهانبذع امنإ يأ

 ۳٥۸(. /۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .10؟ :ہسالا) ( لیول نیب ٰلَع انَبَعَك َكِلَّذ لجأ ) :ىلاعت لاق (۳)

 اَدْيَعَتم مكن ءُهلَقَق نئو مرح ماو يصل اوُلئَقَت ال أوثما: نیلا اب > :ىلاعت لاق (9
 ھے ھم کے اک ےس ےس ےہ طعم ےئل طے رک و حس یک ۔ ےک رہ E رم ےک
 ماعط ةرفك وأ ةیَمَكلا غلب ايده منم لْذَع اوُد فب مک رعتلا نی لتق اَم لَم ُءاَرَجَق

 ۹١[. :ةدئاما] ( فرخأ َلاَبَو َقوُدَيَل اًماّيص كلذ ُلَدَع وأ َنيكبَسَم

 «رصبلا لجأ نم ناذعسالا باب :ناذعسالا باتک )۱۳۸/٤( يراخبلا حيحص :رظنا

 رظنلا میرحت باب «بادآلا باتك )۱٦۹۸/۳( ملسم حيحص ء[٦٦٦٦] ثيدحلا مقر

 ]۱٥٢[. ثيدحلا مقر هريغ تيب يف

 .لصألا يف دري مو «ع»و «ب» و «أ» تبثملا (5)

 .(ركذ نإو) :«عدو «ب»و «أ» يف (۷)

 ناو قافنإلا ةَیَفَح مُكَسمأَل اذِإ ر ةَمْحَر َنيكْرَح َنوُكِلْمَت مطا ول لُق > :ىلاعت لاق (۸)

 . [١٠٠:ءارسإلا] © اًروُعَف سنا



 .زاجم وهف ليلعتلا دصقي مل هنأ ىلع لیلد ماق نإف]

 اهنإ» - ةثورلا ىقلأ ال - تا هلوق لثم] [«نإ» ةظفل امأف

 نيفاوطلا نم اهنإ سجنب تسيل اهنإ» :ةرملا يف لاقو '''ەسجر
 . 1[ '«مكيلع عع(

 هنإف» "٠ [ 5 هلوقك] دکآ وهف ءافلا فرح 2” «نإ» ىلإ مضنا ناف
7 

 .  «ايبلم ثعبي

2000 

 0م

(۳) 

(€) 
 مل

00 

(¥) 

 .لصألا ين دري ملو «ع»و «ب» نم تبثملا

 يبنلا ىتأ» لوقي ہللادبع عمس هنآ هيبأ نع دوسألا نب نمحرلادبع نع يراخبلا هجرخأ

 ؛ںدجا ملف ٹلاٹلا تسمتلاو نيرجح تدجوف راجحا ةثالثب هيتآ نأ ينرمأف طئاغلا هي

 .«سكر اذه :لاقو ةثورلا ىقلاو نیرجح ا ذخاف ءاهب ہثیتاف ةثور تذخاف
 .«سجر يه ظفلب هجام نباو هئئس يف يذمرتلا هجرخأو

 مقر «ثورب يجنتسي ال باب ءوضولا باتك ء(۷۱/۱) يراخبلا حيحص :رظنا

 ءاجنتسالا يف باب «ةراهطلا باتك ء(۱/٤۲) يذمرتلا ننس ]١56١[. ثيدحلا

 باب ةراهطلا باتك ء(١/٢۱۱) هجام نبا ننس ء[۱۷] ثيدحلا مقر نيرجحلاب

 ]۳۱٤٣[. مقر ةراجحلاب ءاجنتسالا

 .هجيرخت قبس
 .(ع)و «با) و «أ»و لصألا يف دري مو (۸۳۷ /۲) رظانلا ةضور نم تبنملا

 .(اهيلإ مضنا نإف) :«ع»و «ب»»و «أ» ین

 .(وحن) :لصألا ينو «عا)و «با»و «آ» نم تب ا

 فواد لج امنيا :لاق .. امهنع هنا يضر - سابع نبا نع ملسو يراخبلا جرخأ

 : لٹ ينلا لاقف - هتصقواف لاق وأ - هتصقوف هتلحار نع عقو ذإ ةفرعب كي ينلا عم

 ءاوطنحت الو ؛هسأر اورمخت الو ءأبيط هوسمت الو ؛نیہو يف ہونفکو ردسو ءامب هولسغا

 .«ايبلم ةمابقلا موي هثعبي ہللا نإف

 مقر .تام اذإ مرحلا ةّئس باب ءرصحملا باتك ء((۱۷/۲) يراخبلا حيحص :رظنا

 .اذإ مرح اب لعفي ام باب «جحلا باتك ء(٦/٦٦۸) ملسم حيحص ء(۱۸۵۱) ثيدحلا

 )۱۲۰١(. ثيدحلا مقر تام
 هرم
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 '"لیلعتلا يف حیرص اذه :باطخلا وبأ لاق

 .””ةلعلا ىلإ ءاميإلاو هيبنتلا قيرط نم "اذه لب / :ليقو

 :ةلعلا ىلإ ءاميإلاو هيبنتلا :یناٹلا برضلا

 OR | نأ
 :' ةتس عاونأ وهو

 نم»و «[۲۲۲:ةرقبلا] 1 اوُلَْْعََف یا وه "إف  :لیاعت هلوقك 00 [فصولاب]

 )١( ديهمتلا :رظنا )4/ ١١(.

 .(وه لب) :(ع))و ((با)و «أ» يف (0)

 نيفاوطلا نم اهنإ» #2 هلوق وحن - ةروسكملا ةددشملا ٌنإب ليلعتلا يف ءاملعلا فلتخا (۳)

 رم له «ًايبلم مايقلا موي ثعبي هنإف» كي هلوق وحن ءافلا هتقحل وأ (تافاوطلاو مكيلع

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع ؟ليلعتلا يف حيرص

 نباو يدمآلاو باطخلا يبأو يضاقلا دنع ليلعتلا يف حيرص هلك اذه نأ :لوألا لوقلا.

 .بجاحلا

 .ةلبانحلا نم انبلا نبال يوادرملا هبسنو «ءاميإ هنأ :يناثلا لوقلا

 .يكبسلا نباو يواضيبلا لوق وهو رهاظ هنأ :كلاثلا لوقلا

 .يدادغبلا دمحم وبأو يملا نبا لاق هبو دیکوتلل «نإ» نأ :عبارلا لوقلا

 )٣/ YoY)» يدمآلل ماكحإلا ٠١(. ؛٤/۹) ديهمتلا :.(57١ا/-55١؟ 5 )٥/ ةدعلا :رظنا

 رصتخم حرش ء(۸۳۷/۳-۸۳۹) رظانلا ةضور ؛((٢/٣۲۳) بجاحلا نبا رصتخ

 ۔(۳۳۱۹-۳۳۲۱ /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا 177٠-3351© /۴) ةضورلا

 )٤( ديهمتلا ء(٥/١٤٤٢۱) ةدعلا :يف هعاونأو ءاميإلا رظنا )4/ 1١١(« رظانلا ةضور )۸۳۹/۲(

 ةضورلا رصتخم حرش )۳/۳٦٣(: ریرحتلا حرش ريبحتلا )۷/٣ ۳٣۲-۳۳٣٣(؛ حرش

 رينملا بكركلا )5/ 118(.

 .(عاونأ ةتس وهر) :«عر)و ((بالو «أ» يف (5)

 .«با)و لصألا يف دري مو «عا)و «أ» نم تبثملا )٦(

 تیا



 بيقع مكحلا توبث مزليف بيقعتلل ةغللا يف ءافلا نال .«ولتقاف هنيد لدب
 هركذ سم نم» :وحن ةبسانم ا تفتنا ولو «ةيببسلا هنم مزليف «ببسلا

 .'''ماضوتلیف

 . ' (مجرف

(۱) 

(٢) 

(۳) 

(0 

(0) 

(0W 

 انز»و 00 ءدجسف ىهس)) 210غ ءافلاب يوارلا "تر ام هلثمو

"٦٦ 

 .هجيرخت قبس

 ل ینلا نأ ناوفص تنب ةرسب نع هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ جرخأ
 .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو .«ًاضوتليف هركذ سم نم» :لاق

 مقر «ركذلا سم نم ءوضولا باب قراھطلا باتك ء(۱/٥۹) دواد يبأ ننس :رظنا
 نم ءوضولا باب «ةراهطلا باتك )1١777/١-١519( يذمرتلا ننس ء(۱۸۱) ثيدحلا

 باب «ةراهطلا باتك ء(۱۰۰/۱) يئاسنلا ننس ؛((۸۲) ثيدحلا مقر «ركذلا سم

 باتك ء(١/۱٦۱) هجام نب ننس «(۱۱۸) ثيدحلا مقر ءركذلا سم نم ءوضرلا

 )٦۷۹(. ثيدحلا مقر ركذلا سم نم ءوضولا باب ؛ةراهطلا

 .(هبتر ام هب قحليو) :؛(ع))و «ب»و «أ» يف

 .(هلوقك) :(ع))و «ب»و «أ» يف

 اهسف مهب ىَلص 2 ينلا نأ» :نيصحلا نب نارمع نع يذمرتلاو دواد وبا جرخأ

 حيحص بيرغ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو «ملس مث دهشت مث نيتاجس دجسف

 .هحيحص يف ةیزخ نبا هجرخأو
 ثيدحلا مقر ءرهسلا يتدجس باب ةالصلا باتك ء(۳۲۹/۱) دواد يبأ ننس :رظنا

 مقر دھشتلا يف ءاج ام باب ةالصلا باوبأ )551١/5(: يذمرتلا ننس ء(۱۰۳۹)

 دعب دهشتلا باب «ةالصلا باوبأ ء(١٢/٣۱۳) ةيزخ نبا حيحص .(40) ثيدحلا

 )۱۰٦۲(. ثيدحلا مقر وهسلا يتدجس

 نم ًالجر نأ رباج نع يراخبلا هجرخأ دقف نيحيحصلا يف تباث زعام مجر ثيدح

 عبرأ هسفن ىلع دهش ىتح ك ينلا هنع ضرعاف انزلاب فرتعاف لی ينلا ىلإ ءاج ملسأ

 = هب رمأف ءمعن :لاق ؟تنصحأ :لاق ءال :لاق ؟نونج كبأ» ف ينلا هل لاق «تارم

OAY 



(١) 

C7) 

 .ًاسيبلت هنوكل ؛ةيببسلا مهف ريغ نم هلقن لحي الف
 .هداسف مومع ملع اذإ امیس ال هيلع مرحي ام عنتمي هنأ يباحصلا نم رهاظلاف

 .هقفلا نود ةغللا نم سبتقي ''"[امم] اذه ناف ؛يوارلا هقف ىلإ جاتحي الو

 فصولا ىلع مكحلا بيترت :يناثلا ("”عونلا
 ىلع لدي 0 ةغيصب

 . ”هاوقتل :يأ «[7:قالطلا] © اجرح هل لعج هلأ قي نمو ) :ىلاعت هلوقك

 .همزاليو ٠ [هطرش] بقعتي ءازجلا ناف

 یخ هلي ينلا هل لاقف «تام یتح مجرف كرداف رف ةراجحلا هتقلذأ املف ىلصملاب مجرف

 .هحيحص يف ملسم هجرخأو .«هيلع ىلصو

 ثيدحلا مقر «ىلصملاب مجرلا باب ؛دودحلا باتک )۲٥٢/١٢( يراخبلا حيحص :رظنا

 انزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب ؛دودحلا باتك (۱۳۱۸/۳) ملسم حيحص ؛ء((۱۸۲۰)

 .(1191) ثيدحلا مقر

 .(ع»و ((بال و «أ»و لصألا يف دري ملو ۱ /۳) رظانلا ةضور نم تبنملا

 .«عا)و «با)و «أ» يف درت مل (عرنلا)

 .(ريخلا) :«ب» يف

 .«عا)و «بد»و «أ» يف درت مل (هب)

 بادل اَهَل ْفَعسَحُي ِةَئْييُم وشِحَقَب کن تاي نم  ىلاعت هلوق :عونلا اذه ةلثمأ نمو

 اکِلَص َلَمَعَتَو ہلوُسَرَو هل نكي تتقي نَّمَو ) :ىلاعت هلوقو ؛170:بازحألا] 4 ِنّيَقْعِض
 .601:بازسألا] € نرم اَهَرَجَأ اهون

 .(هطرشب) :لصألا يفو ء(١٤۸ /۳) رظانلا ةضور نم تبث ا
 همم



 نأ ىلع لدیف مکحم بيجيف ثداح رمأ نع كي ينلا لأسي نأ :ٹلاٹلا

 :ناضمر "راهن يف عقاو هنأ ركذ / يذلل هلوقك ةلع لاؤسلا يف روكذملا *-

 .«ةبقر قتعأ»

 .«ةبقر قتعاف كلهأ تعقاو» :لاق ہناکف «ببس عاقولا نأ ىلع لديف

 .ديفم ريغ ًاوغل ناك :هب ليلعتلا ردقي مل ول اتیش مكحلا عم ركذي نأ :عبارلا

 نيح هلوقك :دوجولا رهاظ رمأب ةعقاولا نع لئاسلا قطنتسي نأ وحن

 .معن :اولاق "؟سبي اذإ بطرلا صقتيأ» :رمتلاب بطرلا عيب نع لكس

 . «أذإ الف» :لاق

 .لاؤسلا ريظن ىلإ بارجلا ین لدعي وأ

 ناك ول تيأرأ» :دلاولا نع جحلا نع هتلاس نيح ةيمعثخلل هلوقك

 . نيد كيبأ ىلع

 .(ناضمر يف يلهأ تعقاو :لاق يذلل) :«عا)و ((ب))و «أ» يف )1١(

 :هلوقك ةعقاولا نع لئاسلا قطنتسي نأ امهدحأ :نامسق وهو) :«ع»و «بالو «أ» يف (؟)

 .(هبيقع مكحلا ركذي مث «سبي اذإ بطرلا صقنيأ»

 اذه :يذمرتلا لاقو .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ ظفللا اذهب هجرخلأ (۳)

 ثيدحلا مقر ءرمتلاب رمتلا يف باب ؛عویبلا باتك ء(۲۷۱/۲) دراد يبأ ننس :رظنا

 ةلقاحنا نع يھتلا يف ءاج ام باب ؛عویبلا باتك «(۵۲۸/۳) يذمرتلا ننس )۳۳۰٣((,

 ءارتشا باب «عويبلا باتك ء(۹٦۲ /۷) يئاسنلا ننس ء(١۱۲۲) ثيدحلا مقر ةنبازملاو

 «تاراجتلا باتك ۷٦١( /۲) هجام نبا ننس ء(٤٤٤٥) ثيدحلا مقر ؛رمعلاب بطرلا

 )۲۲٦٢(. ثيدحلا مقر ءرمتلاب بطرلا عیب باب

 ةلئاسلل هلوقك لاؤسلا لحم ريظن ىلإ باوجلا يف لدعي نأ يناثلا) :«ع»و «ب»»و «أ» يف (4)

 .(ثيدحلا «نيد كيبأ ىلع ناك ول تيرأ» اهيبأ نع جح ا نع

0۸۹ 

 ب۹



 .ليلعتلا ةدئافل ًاریرقت ًانيد هنوكب ليلعتلا هنم مهفيف

 ريغ مالكلا راص هب للعي مل ول ًائيش مالکلا قايس يف ركذي نأ :سماخلا

 «[6:ةعمجلا] © يبل اوُرَذَو هلآ ركذ نإ أَوَعَسآَف ) :لاعت هلوقك .مظتنم

 .«نابضغ وهو نينثا نيب يضاقلا يضقي رر PI هي ©”لوق]و

 .©”بضغلاب ءاضقلا نعو «يعسلا تاوفب عيبلا نع يهنلا ليلعت هنم مهفي
 .هب ليلعتلا ىلع ””ليلد بسانم فصوب ًانورقم مكحلا '''رکذ :سداسلا

 ( میت ىنل راَربَأْلا نإ ) 00 و [TA ali] 1 ةَقراَسلَو قراشلاو ڑ 1 :ىلاعت هلوقك

 .مهروجفل :يأ [١؛:راطفنالا] € ميح ىف َراَجُفْلأَّنَِو ) و «مهربل :يأ «[15:راطفنالا]

 هرابتعا نوكي نأ لمتحي نكل مكحلا يف ربتعم فصولا نأ ىلع لديف]

 ."”[بضغلا عم ءاضقلا نع هيهن وحن اهل ًانمضتم هنوكل

 .(لاق) :«ب» يف ()

 .لصألا ين دری لو «ع»و «ب»»و «أ» نم تبثلا )۲(

 يضتقلا جازلا بارطضا نمضتي هنوكب بضغلا دنع ءاضقلا نع يهنلا للعی مل ولف (۴)
 ال ءاضقلاو عيبا اذإ ءًايغال هركذ ناكل ًابلاغ مكحلا يف اطح ا ىلإ يضفملا ركفلا شیوشت
 هريسي عم و أ بضخغلا مدع عم ءاضقلاو «ءادنلا تقو ريغ يف عیبلا زاوجل ًاقلطم ناعنم
 نع عيبلا لغش نم ہنومضمو صنلا قايس نم مهف ام الإ سيلو عئام نم أذإ دبالف

 .أطخلا عقيف بضغلا لجأل ةركفلا بارطضاو توفتف ةعمجلا ىلإ يعسلا
 ۳۳٣٣(. /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

 .(ركذي نأ) :«ع»و «ب»و «أ» يف )٤(

 .(لديف) :«ع»و «ب»و «أ» يف )٥(

 .لصألا يف دري ملو «ع»و ؛با)و «أ» نم تبثملا 000

 .لصألا ین دري ملو «ع»و «ب»و «آ» نم تبثملا ۷)
0۹۰ 



 يف رغصلا ريثأت ىلع عامجإلاك '''عامجإلاب ةلعلا توبث :يناثلا مسقلا

 لاح مكحلا نم عنملا يف ركفلا / نع مكاحلا بلق لغشو ءةيالولا
 60000 ذْخلا

 .اهيلع قافتالل لصألا يف اعلا ريثأتب ةبلاطم ا حصت الف

 مكح ةيدعتل سایقلا :لاقي نأ :هباوجف :عرفلا يف اهريثأتب بلوط نإو

 .عضوم ىلإ عضوم نم ةلعلا

 اذه حتفي الف ءلاؤسلا '''[اذھ] اهيلع هجوتيو الإ ةيدعت نم امو

 ."”قرفلا '''لايح رام ىلع ””هيبنتلا وأ «قرفلا ضرتعملا فلكي لب .بابلا

 )١( رظانلا ةضور ء(٤/۲۱) ديهمتلا ء(١١١١ /0) ةدعلا :يف كلسملا اذه رظنا )۳/ ۸٤۷(«
 بكوكلا حرش ء(۳۳۱۱/۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۳۷۲۰/۳) ةضورلا رصتخ حرش

 ريخملا )0/١١١(.

 ليلدلا يف رظنلاو ركفلا نع بضغلاب يضاقلا بلق لاغتشاو) :((ع))و «ب))و ۵ت يف (0)

 .(مكحلاو

 ال» يف مهعامجإك اذك هتلع مكحلا اذه نأ ىلع ةمألا عمجت نأ :عامجإلاب اهتوبثب دارملا (۳)

 عامجإلا هيف ىكح نممو «بلقلا لغش هتلع نأ ىلع «نابضغ وهو يضاقلا يضقي
 .يربطلا بيطلا وبأ يضاقلا

 .(۳۳۱۱/۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا
 .لصألا يف دري ملو «عا»>و «بد) و «أ» نم تبثملا )٤(

 .(هيبنتلاو) :«ع»و «ب»و «أ» يف )٥(

 (لایخ) :«عر»ر «ب»و «أ» يف (5)

 ءاج ًالوبقم امهنيب ًاقرف دروأ نإف «عرفلار لصألا نيب قرفلا نايب ضرتعملا فلكي يأ (۷)

 قرف نم هراثأ ام نأ نيبيو هنع بيجي نأ سئاقلا مزلي هنإف ةفورعملا قورفلا ننس ىلع
 .ايقيقح اقرف ريتعي ال

 .(۲۱۹/۷) رئاصبلا يوذ فاحتإ :رظنا
°۹١ 

1/4۹ 



 .طابنتسالاب ةلعلا توبث :ثلاثلا مسقلا

 :عاونأ ةئالث وهو

 .ةبسانملاب ةلعلا تابثإ :اهدحأ

 تابثإ يف نوكي نأب ءأبسانم مکحلاب نورقملا فصولا نوكي نأ :وهو
 ان | هبيقع مکحلا

 .ةقشملا عم رفسلاک "'مكحلل أشنم نوكي نأ ربتعي الو

 ةجاحلاك] ؛ًابسانم ناك “ةحلصم هبيقع مكحلا تابثإ يف ناك ىتم لب

 الإ ًامكح تبثي ال عراشلا نأ انملعل '”[ةمعنلا عم ركشلاو عيبلا عم
 ٤١و اصل

(١) 

(۲۲) 

(۳ 

(5) 

 (ہ)

(YW 

 نورقلا فصولا بيقع مكحلا تابثإ نوكي نأ :اهانعمو) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .(ةحلصم مكحلاب

 .بسانملل ةمادق نبا فيرعت اذه

 ام ناب :يواضيبلا هنّرعو يلقع طبارل هبيقع ةحلصملا عقوتت ام هنأب يفوطلا هفرعو
 .ًاررض هنع عفدي وأ ًاعفن ناسنإلل بلجي

 هنوك حلصي ام هيلع مكحلا بترت نم مزلي طبضنم رهاظ فصو هنآب يدمآلا هفّرعو
 .ةدسفم عفد وأ ةحلصم لوصح نم مكحلا عرش نم ًادوصقم

 عم عوبطملا جاهنملا ء(۳۸۲/۳) ةضورلا رصتخم حرش ؛(848/) رظانلا ةضور :رظنا
 .۔(۲۷۰ /۳) يدمآلل ماكحإلا ء(۵۹/۳) جاهبإلا
 .(ةمكحلل) :«عا)و «بر»»و "رب يف

 .(ةبيقع هتابثإ يف) :«عا>و «با>و «أ» يف

 .لصألا يف دری ملو «ع»و «ب»و (أ» نم تبثملا

 =  ؟ال وا ةمكحلل أشنم نوكي نأ نم معأ وهو هبيقع ةحلصملا توبث ربتعم لا نأ يأ

 ء۹۲



 :عاونأ ةثالث بسانم او

 .بيرغو

 .عامجإ وأ صنب مكحلا يف هريثأت 7[ رهظ ام :رثؤملاف]

 :نائيش وهو
 r, 00 f(D) یر

 .مكحلا  [نیع] يف هنيع ريئأت رهظ ام :امهدحأ

قشم نم هيف ام ؛ضيحلاب ةالصلا طوقس يف ةرحلا ىلع ةمألا سايقك
 ة

ف نکل «عامجإلاب مكحلا نيع يف هنيع ریثات رهظ دق ذإ ؛رارکتلا / ٠
 ب4 لحم ي

 .رخآ ''[لحح] ىلإ هانيدعف صوصخ

 يفن ىلإ '"جاتحي الو ءسایقلاب نيلئاقلا دنع هرابتعا ین '''فالخ الف

 .لصألا يف هادع ام

(٤٤ 

(4) 

 كا

 ةمكح اشنم دحلا باجيإو لتقلا نع عدرلا ةمكح اشنم صاصقلا باجيإ :كلذ لاثم

 .ةبولطملا ةمكحلا يهو ةدسفم ءردو ةحلصم لیصحت نمضتي كلذ نأل ءانزلا نع عدرلا

 )۳۸٦/۳-۳۸۷(. ینوطلل ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 .(رهظ امف رثؤملا اماف) :لصألا ينو ؛(ع)و (با) و ؛(أ)) نم تبثملا

 .(رهظي ام) :((ع))ر «با)و «أ» يف

 .لصألا يف دري مو ؛(ريغ) :«ب» یر ؛(ع) و «أ» نم تبثملا

 .لصألا يف دري مو ((ع))و (ب)) و «أ» نم تبثملا

 .(فالخ ال اذهو) :(ع)ر «با»و «أ» يف

 .(جاتحي ال هنأ هتيصاخ نمو) :(ع))و (با)و «أ» يف

o۹۳ 



 ضیحلا نإف] ءامهب للعي لب ءرضي مل :رخآ رثؤم لصألا يف رهظ ولو
 . [عيمجلاب ءطولا ميرحت للعيو ةأرما يف عمتجت دق ةدعلاو ةدرلاو

 .مكحلا كلذ سنج يف هنيع رثأ '''رھظ ام :يناثلا

 ةيالو هيلع ”ساقيف ثرإلاب ميدقتلا يف "'نيوبألا ةوخأ رثأ روهظك
 .””حاكنلا

 .مكحلا نيع يف هسنج ريثأت ””رهظ امف :"”هتالملا "ماو
 يف رفسلا ةقشمو ءضئاح ا نع ةالصلا طاقسإ يف ةقشملا رثأ روهظك

 . 2 فاسملا نع ةالصلا نم نيتعكرلا طاقسإ

ufمكحلا كلذ سنج يف هسنج ريثأت رهظ ام :'" يف بيرغلا . 

 .لصألا يف دري مو «ع»و «ب» و «أ» نم تبشملا )

 .(رهظي نأ) :«ع»و «ب»و «أ» يف ()

 .(نيربألا نم ةوخألا) :(ع))و ((ب))و «أ» يف )

 .(ساقيو ثاريملا يف) :«ع»و «ب»و «أ» يف )٤(
 ةيالولا وه يذلا مكحلاو عونلاب دحتم عرفلاو لصألا يف ةوخألا وه يذلا فصرلاف )2(

 .ميدقتلا سنج يف ترثأ ةوخألا نيعف .سنجلاب نادحتم ثرإلاو
 .(۳۹۲ /۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .(يناثلا عونلا) :«ع»و «ب»و )يف )
 .ماكحألا نايعأ يف بابسألا سنج ریثات يف عرشلا فرصتل قفاوملا هنأب يفوطلا هفّرع (۷)

 .قباسلا ردصملا :رظنا

 .(رهظ ام وهو) :((ع))و «ب»و «أ» يف (۸)

 ريثاتك ةالصلا ءاضق طاقسإ يف جرح ا سنج ريثأت رهظ هنإف) :«عا>و «ب»»ر اب يف (۹)
 .(رصقلاب نيتطقاسلا نيتعكرلا طاقسإ يف رفسلا ةقشم

 .(ٹلاٹلا عونلا) :«عردو «ب»و «أ» يف )٠١(

 .(رهو) :«ع»و (بالو «أ» يف ()

 ۹٤ھ



 .ماكحألا سنج يف حلاصملا سنج ريئأتك

 :ضعب نم معأ اهضعب ''”بتارم ةيسنجلل مث
 ۔'''امکح هنوك فاصوألا معاف

 ."”ةسمخلا ماكحألا ىلإ مسقني مث

 .اهريغو ةدابع :ىلإ مسقني '''بجاولاو
 .اهريغو ةالص :ىلإ '''[مسقنت] ةدابعلاو

 .ةدابعلا يف هريثأت رهظ ام صخأ (""ةالصلا يف هريثأت رهظ امف

 يف رهظ امو] «بجاولا يف رهظ ام صخأ ةدابعلا يف هريثأت رهظ امو

 .هابتشالا هيف

 1/۹۱ .ةحلصم / هنوك هنم صخأو

 ةضورلا رصتخم حرش :(807-8404/) رظانلا ةضور :يف بتارملا هذه رظنا
 .(444 ص) يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذم 84-58 /۳)
 .(امکح هنوك مكحلا فاصوأ معأ نإف) :«ع»>و (بدو «أ» يف

 .(ةحابإو ةهاركو ميرحتو بدنو باجيإ ىلإ مسقني مث) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .(بجاولا مث) :«ع»>و «ب»و «أ» يف

 .لصألا يف دري مو «ع»و «ب» و «آ» نم تبنملا

 .(ةبجاولا ةالصلا يف) :؛(ع))و «ب»و «أ» يف

 .لصألا يف دري مو «ع»و «ب» و «أ» نم تبثملا
 ٥ھ



 .ةصاخ ةحلصم هنوک هنم صخأو

 تاجرد توافتت دعُبلاو برقلا يف ةيسنجلا تاجرد توافت لجألف

 .نظلا

 .هنود ام ىلع مدقم ىلعألاو

 لست ی ۳ يف ةقشملا ريثاتك .مكحلا سنج يف هسنج ريثأت رهظ ام ءالملا :.ايقو
 .فشختلا

 .عرشلا تافرصت سنجل هتمئالم "الو ہریثات رهظي مل يذلا بيرغلاو

 ركسلا رثأ رهظي مو ءركسم لك هانعم ينو ©” راكسإلاب رمخلا ليلعتك
 .هب مكحلا نرتقا بسانم هنكل ٭'[رخآ] عضوم يف

 © [عراشلا] تابثإب مزجلا نأل ؛رثؤملا ىلع سايقلا “وق رصق دقو
 .“كحت بسانملا اذه مكحلا

 .(مئالملا لب) :(ع))و ((؛با)و «أ» يف )١(

 .(الف) :«عا)و ((با)و «أ» يف (9)

 ۔(أارکسم هنوكل مرح امنإ رمخلا انلوقك) :«عا>و (؛بدو أ يف (9)
 .لصألا يف دری ملو (ع))و «ب»و «أ» نم تبثملا (4)

 .يفنح ا يسربدلا ديز وبأ مھنم ()

 )٥/ ۲۱٢(. طیح ا رحبلا ء(٣۳۰ ص) يسوبدلل ةلدألا ميوقت :رظنا
 .(عراشلل) :لصألا نو ء(۸۵۳ /۳) رظانلا ةضور نم تبثلا )٦(

 مزلل بیرغلاو مئالملاك رثؤم ريغ فصوب سايقلا انزجا ول انآ هانعمو مهليلد اذه ۷)
 .حجرم ريغ نم حيجرتلاو مكحتلا

04٦ 



 ''ۃمواعم ملا

 .ةمألا ليواقأ نع قح ا

 ةلعلا نوک مهتسيقأ يف اوطرتشي مل ةباحصلا نأ انملعل ؛لطاب وهو (0

 .لصح دقو ءنظلا ةبلغ بولطلا نألو
 .””ربسلا :ةلعلا تابثإ يف يناثلا عونلا

 مث ءلصأ ليلعت ىلع ةمألا عمجت نأ الإ "حصي ال :باطخلا وبأ لاق

 جرخي اليك ؛اھتحص ملعيف ةدحاو الإ هولاق ام عيمج لطبيف هتلع يف نوفلتخي
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 :رومأ ةثالث ىلإ جاتحيو

 .(طلغ اذهو) :«ع»و «بد»و «أ» يف )١(

 ةبسانلا فاصوألاب ماكحألا اوطبر ةسيقألا يف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نأ يأ (؟0)

 .عامجإلاو صنلاب ةمولعم ةلعلا نوک اوطرتشي مو
 ٤ ۸٥(. /۳) رظانلا ةضور :رظنا

 .ميسقتلاو ربسلا :ةلعلا كلاسم نم (۳)

 .«نيعتتف ةدحاو الإ ًاعامجإ للعملا مكحلا اهب للع ةلع لك لاطبإ» :هنأب يفوطلا هفّرع

 .ةلع يقابلا نيعتيف حلصي ال ام لاطبإو فاصوألا رصح :هنأب يوادرملا هفّرعو

 لطبيف ةيلعلل اهنم دحاو لك ةيحالص ريتخيو تافصلا مسقي رظانلا نأل كلذب يمسو

 ۔حلصی ام يقبيو حلصي ال ام

 .(79 81 /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٣/٤٥٥) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 ؛(٦۸۵ /۳)رظانلا ةضور ؛(٤/۲۲) ديهمتلا ؛.(518١ /5) ةدعلا :يف كلسملا اذه رظناو

 ريما بكوكلا حرش ء(۷٥۱۳ /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٤٤٦4 ص) ةدوسملا

 )۱١١/٤(.

 .(حصي الوز :(ع))و ((بالو «أ» يف )٤(

 )٥( ديهمتلا :رظنا )5/ 77(.
 ھ۷



 ١)4/ب

 .'''للعم هنأ ىلع اوعمجأ مهنأل ؛ةلع نم دبال هنأ :اهدحأ

 :هب للعي ام عيمجل ًارصاح هربس نوكي نأ :يناثلا

 .همصخ ةقفاومب امإ

 .هريغ زاربإ نع] .زجعي ىتح / ربسي نأب امإو
 نإف «ربسلا يف يتردق یھتم اذه :لوقي نأ هافك ًارظانم ناك نإف

 اهزاربإ كمزليف ىرخأ ىلع تعلطا نإو ينمزل ام كمزل لهجلا يف ينتكراش
 .© [اهتحص يف رظنل

 :نيمسقلا دحأ لاطبإ :ثلاثلا

 :ناقيرط كلذ يف هلو]

 .هفذحي ام نودب مكحلا ءاقب '''[نیبتی نأ] :۳ [امهدحأ

 عراشلا نم دهع ام سنج نم هفذحي ام نأ '” [نيبتي نأ] :* [یناثلا]
 داوسلاو ءرصقلاو ءلوطلاک '''[ماکحألا تابثإ ين]1 هيلإ تافتلالا مدع

 .ضايبلاو

 .(ادبعت تبث هنوك زاوجل هتلع ةحص ةدحاو الإ للعلا عيمج داسفإ نم مزلی مل هيلع اعمجم نکی نإف ؛للعم مكحلا نأ ىلع عامجإلا ةلع نم دبال هنأ اهدحأ) :«ع»و «ب»و «ا» يف ()
 .لصألا يف دري لو ((عا)و ((ب)) و «أ» نم تبالا (۲)
 .لصألا ین دري مو (ع»و ((با)) و «أ» نم تالا (۳)

 .(نايبب امإ) :لصألا يفو ؛(ع)ر «ب»و «آ» نم تبثملا )٤(

 .لصألا يف دري ملو ((ع)و «با»و «أ» نم تبثملا )٥(
 .(نايبب امإ) :لصألا ینر «(ع)و «ب» و «أ» نم تبا (5)
 .لصألا يف دري ملو (ع))و ((بالو «أ» نم تبثملا (۷)

9۹۸ 



 ('' [اهيف فلتخملا] ماكحألا سنج يف هنع ضارعإلا هنم دهع وأ ۰

 .قتعلا ةيارس يف ةیثوئألاو ةيروكذلاك - ١

 نم ًاءزج هنوك لامتحال ؛ضقنلا :ہمصخ ةلع داسفإ يف هيفكي الو

 .مكحلاب لقتسي الف ءاهيف ًاطرش وأ «ةلعلا

 .هنودب لدتسملا ةلع ةحص :هلالقتسا مدع نم مزلي الو

 ىلع هيف ترثع امف ينالفلا فصولا يف تثحب :لوقي نأ هيفكي الو

 .هؤاغلإ بجيف ةبسانم

 كلذ ہافک همصخ كلذ هل ملس وأ قلع هيعدي ام ةيحالص نٔیب نإف

 ." [كلذ هيفكي يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو] ربسلا نودب

 نم ليلعت داسف ىلع نامصخ قفتا اذإ :””نيملكتملا ضعب لاقو

 .هتلع ةحص ىلع ًاليلد كلذ ناك :هبحاص ةلع امهدحأ دسفأ مث ءامهاوس

 .امهفلاخ نم لوق داسف ىلع ليلدب سيل امهقافتا نإف ؛حيحصب سیلو

 .""”اهمدعب مدعيو اھدوجوب مكحلا دجوي نأ :ةلعلا تابثإ يف :ثلاثلا

 .لصألا ین دری ملو «ع»و «با>و «أ» نم تبثملا 2000

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»و «آ» نم تبثملا 22

 ٠ ) )9ةضورلا رصتخ حرش «((489/5) رظانلا ةضور :يف مهل هتبسن رظنأ )٥٥۹/۳(.

 .سكعلاو درطلا وأ نارودلاب اهتابثإ :طابنتسالاب ةلعلا تابثإ عاونأ نم ثلاثلا عونلا )٤(

 :لاوقأ ةثالث ىلع ؟ًاقلطم ديفي ال وأ ةيلعلا ٌرظ نارودلا ديفي له ءاملعلا فلتخاو

 ةيكلاملاو ةلبانحلا رثكأ هلاق لوقلا اذهو طقف ةيلعلا ّنظ ديفي هنأ :لوألا لوقلا

 .ةيفنحلا نم يسخرسلا نايفس وبأو «يناجرجلاو هعابتأو يزارلا مهنمو ةيعفاشلاو
 = .ةلزتعملا ضعب لوق وهو ةيلعلاب عطقلا ديفي هنأ :يناثلا لوقلا

 ھ۹۹



/۹۲ 

(١) 

("۲) 

 .اهمدعب همدعو «رمخلا يف ةدشلا دوجوب میرحتلا '''دوجوک

 .ةرامأ / اهنأل «ىلوأ ةيعرشلاف «ةيلقعلا ةلعلا ةحص ىلع ليلد هنإف

 .فصولا كلذ ىلإ ًادنتسم مكحلا توبث نظلا ىلع بلغي هنألو

 :"لوصألا ةداهش اذه هبشي ام و

 تبعي دق لب مكحلا ديفي ال هنأ ال ءاهب عطقلا الو ةيلعلا ّنظ ديفي ال هنأ :ثلاثلا لوقلا

 يلازغلاو يناعمسلا هراتخاو ؛ةلزتعملا رثكأو ةیفن ا رثكأ لوق اذهو نارودلاب مكحلا

 .مهباحصأ نم نیققح ا لوق هركذو يدمآلاو بجاحلا نباو

 نبال هقفلا لوصأ .(417/7) ةضورلا ةرصتخ حرش ۸٦٦(: /۳) رظانلا ةضور :رظنا

 رینلا بكوكلا حرش )۳٤۳۸/۷-۳٤٤١(« ريرحتلا حرش ريبحتلا ء((۱۲۹۷ /۳) حلفم

 ((186 /۲/۲) لوصح ا ء(۲/٣۸۳) ناهريلا ء(٤/۰٤۲) ةلدألا عطاوق ء(۱۹۳/4)

 لوصح ا نم ليصحتلا :(575/9) ىفصتسملا .(7594/7) يدمآلل ماكحإلا

 )٥/ ۲٤۳-۲٤١(« طیح ا رحبلا )٦۹۷/۲( جاهنملل يناهفصألا حرش ؛((٢۲۰ ص)

 يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش ؛(٢/٤٢۲) بجاحلا نبأ رصتخم «(۲۵۷ /۲) دمتعملا

 حيقنت نع باقنلا عفر «45”7 ص) ولولح نبال لوصفلا حيقنت حرش :(745 ص)

 لوصألا نازيم 42١5١ /5) صاصجلل لوصألا يف لوصفلا )١/ ۳۷١(. باهشلا

 تومحرلا حتاوف ء(٤/۹٦) ريرحتلا ريسيت ء(٢/٦۱۷) يسخرسلا لوصأ :.(049 ص)

 ۔(۳۰۲/۳)

 .(دوجو وحن) :(ع))و «ب))و «أ» يف

 فصولاب للعملا مكحلاب عامجإلاو ةّنسلا باتكلاب قلعتي ام :لوصألا ةداهشب دارملا

 هعون نم نيعم لصأ للعملا مكحلل نوكي نأ :لوصألا ةداهشب دارملا :ليقو «روكذملا

 .هعون وأ فصولا سنج هيف دجوي
 .(715/5) ريرحتلا ريسيت :رظنا



 يف بجت مل :ةدرفنم هروكذ يف ةاكزلا بجحت ال ام : - ليخلا يف - مهلوقك

 .ثانإلاو روكذلا

 هيف بجت ام رئاس يف ساكعنإلاو دارطإلاب اهتحص ىلع لدتسيو
 .ةاكزلا

 .ملسملاك هقالط حص :هراهظ حص نم :مهلوقو

 هيیلغتو ءانركذ امب ههبشل ؛ هتححص ىلإ ةيعفاشلا ضعبو :یضاقلا بهذ

 .نظلا ىلع
 0ت 1 ب هنم عنمو
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 :نيلوق ىلع سكعلاو درطلل ةديفملا لوصألا ةداهشب كسمتلا يف ءاملعلا فلتخا )١(

 لوصألا ةداهشب كسمتلا ةيعفاشلا ضعبو ىلعي وبا يضاقلا ححص :لوألا لوقلا

 .سكعلاو درطلا عماجب نظلا ةبلغ هب لصحي ةنأ :مهليلد سكعلاو درطلل ةديفملا

 .لوصألا ةداهشب كسمتلا ةحص مدع ىلإ ةيعفاشلا ضعب بهذ :يناثلا لوقلا

 الو ًامئالم الو ًارثؤم الو ًاعامجإ الو ةيلعلا يف اصن سيل لصألا ةداهش نأل :مهليلد

 ىلع لمتشم هل دوھشلا عرفلا نأ ًابهبش ًاليبخت لیخ وه امنإ ءًالسرم الو ًابيرغ ًابسانم
 هب طاني الف ًادج فيعض لصح نإ ليختلا نم لصاحلا نظلاو ءدماشلا لصألا ةلع

 .مكح
 حرش :(877 /9) رظانلا ةضور ء(۲۷-٤/۲۸) ديهمتلا ء(١٤٢۱ )٥/ ةدعلا :رظنا

 حرش ريبحتلا ء(۱۲۹۹/۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۳/٤۷١٦) ةضورلا رصتخم

 ريسيت ء(۱۸۹ ص) ليلغلا ءافش ء(٢/۲٦۸) عمللا حرش .(517”7 /۷) ررحتلا

 .(7157/) ريرحتلا
1.4 



 لصف

 هل ىنعم ال ذإ :"”دسافف :''اھدارطاب ةلعلا ةحص ىلع ةلالدلا اماف
 ليلدب سيل "”[دسفملا ءافتنا]و .ضقنلا :وهو دحاو دسفم نع اهتمالس الإ

 .(”هريغ دوجو زاوجل ؛ةحصل ا ىلع

(1) 

(۲) 

۳ 

040 

 ماقتسا :رمألا درطاو ًاضعب هضعب عبث ءيشلا درطا ء(۸٦۲ ۲٦۷ /۳) ناسللا يف

 يف باطخلا وبا هفّرع دقف ًاحالطصا درطلا فيرعت امأو .عباتت اذإ :مالكلا درطاو

 .«ضقنلا نم اهتمالسو اهتالولعم يف ةلعلا نايرج» هنأب :(" )٤/ ٠ ديهمتلا

 .ةبسانم ريغ نم فصولل مكحلا ةنراقم هنأب يقارعلا هفّرعو

 .(۷۳۳ /۳) عماوجلا عج حرش عمام ا ثيغلا :رظنا

 ةعبرألا ةمئالل يوادرملا هبسنو ًاليلد ہدحو سيل درطلا نأ وهو لوألا لوقلا وه اذه

 .روهمج او
 .ةدحاو ةروص يف ولو ةنراقملا يفكتو ًاقلطم ةجح درطلا نأ :يناثلا لوقلا

 .يواضيبلاو يزارلا لوق وهو عازنلا ةروص ريغ يف نراق نإ :ثلاثلا لوقلا

 هب كسمتلا زوجي :يأ .هسفنل دھتج ا رظانلا ديفي الو رظانملا يف ديفي هنأ :عبارلا لوقلا

 .يخركلل لوقلا اذه بسئو هب ىوتفلا الو ًالمع هيلع ليوعتلا زوجي الو ًالدج
 ةضورلا رصتخم حرش ء(۳٦۸ /۳) رظانلا ةضور ء(٣۳ )٤/ ديهمتلا ء(٥/١٤٢۱) ةدعلا :رظنا

 حرش «(۳ 7441-444 /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا ٦١٤( ص) ةدوسملا 515 /) يفوطلل

 لوصحلا ء(٤٦٥ ص) ةرصبتلا ء(۷۸۸/۲) ناهربلا ء(۱۹۸/) ربئلا بكوكلا

 عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا حرش «(۷۹/۳) جاھٹم ا حرش جاهبإلا 2700 /؟ /؟)

 ؛(٥/۸١۲) طیح ا رحبلا ء(٣/٣۷۳) عماوجلا عج حرش عماملا ثيغلا ء((۲۹۲/۲)

 ولولح نبال لوصفلا حيقنت حرش ء(۳۹۸ ص) يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش
 .(07 /4) ريرحتلا ريسيت ء(٢/٦۱۷) يسخرسلا لوصأ 117 ص)

 .لصألا ین دری ملو «عا)و ((؛با)و «أ» نم تبثملا

 دسفم نم ببس هل امبرف) :(با) يفو «(رخآ دسفم نم ملست ملل امبرف) :«ع»و «أ» يف

 .(رخآ
1 

 ےہ ا سہ ےہ 00000090900۰
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 ةمالسك ةحصلا ىلع ًاليلد نكي مل :دسفم لک نم تملس ولو

 .هتداهش لبقت مل :ةلاهجلا ريغ حراج لك نم لوھج ا  [ةداهش]

 يف ىفتكي الو «مكحلا عضوك ليلد ىلإ رقتفي ًابھذم ةلعلا بصنف]
 ." [ةلعلا كلذكو هل دسفم ال هنأب مكحلا تابثإ

 رمخلا '” [مزالي] دقف ؛ةلع اهنأ ىلع ليلدب سيل اهب مكحلا نارتقاو ۱

 .لصألاب صتخي درطم فصوب ةضراعملا هداسفإ يف ضرتعمللو ٠

 . [حصي مل اهدسفت ةلع نع اهتمالسب اهتحص ىلع لدتسا ولو]

 پ۲ ./ دسفملا ءافتنا اهتحص ليلد :ليق نإف |

 .نيمالكلا نيب قرف الو ءححصما ءافتنا داسفلا ليلد لب :انلق

 .((ع)) و («با)و )و لصألا يف دری مو (۸۲۳ /۳) رظانلا ةضور نم تبثملا = )١(

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»و «آ» نم تبثملا (0)

 .(مزالت) :لصألا ينو ء(٦٦۸ /۳) رظانلا ةضور نم تبلا (*)

 ..لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»)و «أ» نم تبثملا (4)
 و



 لصف

 ةحلصملل ةيواسم ةدسفم ةحلصملل نمضت لا فصولا نم مزل ىتم

 عم ررضلا ةرثكو .يواستلا عم ةدئافلا مدعل ''''''ةبسان ا يفتنت :ليقف

 .لوبقلاب هقلتت مل ةميلسلا لوقعلا ىلع ضرع ول هنأل ؛ًابسانم نوكي الف ناحجرلا

 نم هيف ام هنع يندصي اذك يف ةحلصم يل :لقاعلا لوقك ضراعمب مدعني

 .ررضلا

 .(يفتنت ةبسانملا نإ) :«ع»و «ب»و «أ» يف )

 نباو يدنم ا نيدلا يفصو بجاحلا نباو يدمآلا هراتخاو لوألا لوقلا وه اذه (؟)

 ليعامسإ رخفلاو ةمادق نبا ہراتخاو فبسانملا مارخناو ءافتناب لوقلا :يناثلا لوقلا

 يواضيبلاو يزارلا نيدلا رخفو يزوچج او دج او
 لوصأ )471١7/7«(( یفوطلل ةضورلا رصتخم حرش ؛(۳/٦٦۸) رظانلا ةضور :رظنا

 يدمآلل ماكحإلا ء(٤/٤/۱۷۲) رينملا بكوكلا حرش :ء(۳/١۱۲۸) حلفم نبال هقفلا

 ء(۲۳۲ /۲ /۲) لوصح ا )۲٤۲۱/۲(. دضعلا حرش عم بجاح ا نبا رصتخم ((23736/)

 جاهنملا حرش جاهبإلا ء(۷۹۳/۳) يدنهلا يفصلل لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن

 )7۳/٦٦(.



 .[114:ةرقبلا] ( ٌعِفتَمَو ٌريبَك ٌمَنِإ اَمِهيِف لق ) :هللا لاق

 .ةحلصملا ناحجر ىلع ةبسانملا فقوت انردق ول مث

 .ًالوقعم مكحلا نوكي :اهناحجر ريدقتبف
 .ردنأو دعبأ وهو ادعت نوكي :همدع ريدقتبو

 .رهظأ ناحجرلا لامتحا نوكيف

 "هه



 لصف

 ''!ےبشلا سايق يف

 .ةجح هنوك يفو ؛هريسفت يف فلتخاو

 «حيبمو رظاح :نیلصا نيب عرفلا ددرتي نأ وه :'''بوقعی يضاقلا لاق

 ۔'''رٹکا امهدحأب ههبش نوكيو

 ةعبرأ يف رظاحلا '*”[هبشي]و .فاصوأ ةثالث يف حيبملا هبشي نأ ٢( یف

 .هب امههبشأب '''ہقحلنف

)0( 

(۲) 

00 

)6( 

)0( 

 یت

 لثم نأو «هبشلاو لثلا نیب قرفلا لوصألاو ةغللا لهأ مالك رهاظ نأ ینوطلا ركذ
 هنيبو هنيب ناك ام ههيبشو ءيشلا هْبيْشو ؛هتافصو هتاذ يف هجو لك نم هاواس ام ءيشلا
 توافت بسحب ًافعضو ةوق امهنيب ةهباشملا توافتت ذئئيحو «فاصوألا نم كرتشم ردق
 ةلئو ةرثك امهنيب ةكرتشملا فاصوألا

 .(474 /۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
 .يوادرملاو يفوطلاو ةمادق نبا بوقعي يضاقلل هبسن
 حرش ريبحتلا ء(٣/٤٢٥) ةضورلا رصتخم حرش ء(۸/۳٦۸) رظانلا ةضور :رظنا
 .(7 47١ /۷) ريرحتلا
 ههبش نوکیو ؛حیبمو رظاح نيلصأ نیب عرفلا ددرتي نأ وهو) :«ع»و «با)و «أ» يف
 .(بوقعي يضاقلا هلاق رثكأ امھدحاب

 .(زوجي) :«ع»و «أ» يف

 .لصألا يف دری ملو «ع»و «ب»و «أ» نم تملا

 .(قحليف) :«عا)و «با)و «أ» يف



 ۱/۹۳ هتبهو «هنهرو «هعیپ زوج ناويح :دبعلا كلم , نم / لوقك

 .ةبادلا هبشأ هثرإو ءهتراجإو

 "رجلا هبشآ :فلکیو :قلطیو ؛حکنیو ؛:بقاعیو :باٹی :لاق هكلم نمو

 .ًاهبش رثكأ وه امب قحلیف

 ىلع هلامتشا مهوي فصوب عرفلاو لصألا نيب '''عمجلا :هبشلا :ليقو
 .ةدسغملا ' ”عفدو :ةحلصملا بلج نم مكحلا "”ةمكح

 :ماسقأ ةئالث ”فاصوألاو

 .””رمخلا يف ةدشلاك «ةبسانملا ىلع هلامتشا ملعي :مسق

 .رصقلاو لوطلاك ؛ًالصأ ةبسانم هيف مهوتي ال :مسقو

 هنأ نظيو «ةحلصملا ىلع هلامتشا مهوتي : - نيمسقلا نیب - مسقو

 .ماكحألا ضعب

00 

 هم

(۳() 

)£( 

)0( 

(¥) 

 .(كلمي هنأ يف ةميهبلا نيبو رح ا نيب دبعلا ددرت :هلاثم) :«عر»و «با»و «أ» يف

 .(عمجلا وه) :((عا)و (با)و «أ» يف

 .(مكح) :«ب» يف

 .(عفد وأ) :((ع))و «باذو «أ» يف

 ثيح يلازغلا فیرعت نم بيرق وهو ینوطلا هراتخاو ةمادق نبا هركذ فيرعتلا اذه
 فصولا كلذ نأب فارتعالا عم فصوب لصألاو عرفلا نيب عمجلا» هناب هبشلا فّرع

 .«مكحلل ةلع سيل

 ىفصتسملا 06د ةضورلا رصتخ حرش (۸۱۹ /۳) رظانلا ةضور :رظنا

(TET /۳( 

 .مكحلا يف مكحلا اهب نرتقا يتلا فاصوألا يأ

 .دحلل انزلاو «ةقرسلل عطقلاو :صاصقلل لتقلاو ميرحتلل رمخلا ةدش ةبسانمك يأ

 ا



 :فصوب رارکتلا يفن يف ''فخ لا حسمو سارلا حسم نیب عمجلاك

 فصوب رارکتلا يف ةلوسغملا ءاضعألا نيبو هنيب عمج او "'احوسم هنوك

 .ةراهطلا يف ًالصأ '””هنوك

 (ہ)

 )٦)

(¥) 

 .هبش سایق اذھف

 :هبشلا سايق يف '*” [دمحأ مامإلا نع] ةياورلا تفلتخاو

۹ ۳ )¥( 
 . حيحص هنأ : يورف

 .(فخلاو) :«عا>و «بد»»و «أ» يق

 .(ًاحسم) :«غ»و «با)و «أ» يف

 .(هنوکب) :((ع))و «با»و «أ» يف

 حسملاف حوسمت ىلع حوسم سايق لوألا ذإ :قرافو عماج نیسایقلا نم دحاو لك يفف

 ءوضولا يف لصا سارلا حسم ذإ :قرافلا وه اذهف لدب ىلع لصأ سايق هنكلو عماج
 وه اذهف لصأ ىلع لصأ سايق يناثلاو «نيلجرلا لسغ نع هيف لدب فلا حسمو

 .قرافلا وه اذهف ءلوسغم ىلع حوسم سابق هنكل «عماجلا
 ٤۲۸-٤۲۹(. /۳) ینوطلل ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .لصألا يف دری ملو «ع»و «ب»و «أ» نم تبنملا

 دمحأ مامإلل ةيتاث ةياور هنأ ىلعي وبآ يضاقلا ركذ دقو ةجح نوكيو هب لمعي هنأ يأ

 ؟انعالتي ةيدوهي فذق يدوهي يف برح ةياور يف اذه ىلع - ہللا همحر - دمحأ هبن ثیح

 زوجتف لدعب سيلو ءةداهش وه امنإ ناعللاو ًالدع سيل هنأل «هجو اذه سيل» :لاق

 .«(هتداهش

 ةلق عم «رفاكلا نم هعانتما يف ةداهشلا ىلع ناعللا ساق دقف «ناعللا امهنيب ري مل هنأك

 .هبشلا ةرثك عم هزاوج ىلع هلوق نم اذه لدف .ناميإلاب ههبش ةرثكو ةداهشلاب ههبش

 ۔(۱۳۲۲-۱۳۲۷ /() ةدعلا :رظنا

 .يلعبلاو يوادرملاو ینوطلاو ةمادق نبا لوقلا اذه راتخا

 ريبحتلا ء((۴۱/۳) ةضورلا رصتخم حرش ؛((۸۷۱/۳-۸۷۲) رظانلا ةضور :رظنا

 ۱١۹(. ص) يلعبلا رصتخم 07474 /۷) ریرحتلا حرش
٠۸۶ 



 )۱( ےگ
 : حيحص ريغ هنأ :يورو

 ."”ىضاقلا اهراتخا

 .نيتياورلاك "نال وق يعفاشللو

ظ ريثي هنأ :ةجح هنوك هجر
 ب۳ اعبتم نوكي نأ / بجيف ابلاغ ًان

 .بسانم اک

0) 

(۳) 

 نع ةياور ىلعي وبأ يضاقلا هركذ لوقلا اًدهو .دساف هب ليلعتلاو ةجحم سيل هنآ يأ

 :لاقف ناسح نب نيسحلا نب دمحأ ةياور يف - 4 - دحا هيلع صن ثيح دحأ مامإلا

 يف ههبشأ اذإ اماف «هلاوحأ لك يف هلثم ناك اذإ ءيشلا ىلع ءيشلا ساقي نأ سايقلا»

ب يف هفلاخ دق ءاطخ اذهف هيلع سيقت نأ تدراف ؛لاح يف هفلاخو لاح
 هلاوحأ ضع

 .«ضعب يف هقفارو

 .(۱۳۲۲ /۳) ةدعلا :رظنا

 يف يضاقلا نكلو :ىلعي يبأ يضاقلل (۸۷۲/۳) رظانلا ةضور يف ةمادق نبا هبسن

 ليلد نع باجأ ثیح ةجح هبشلا سايق نأ ةياور حجر «(۱۳۲۸-۱۳۲۲ )٤/ ةدعلا

 ةبلغ سايق نأو اذه ررقت ذإ :لاق مث «ةجحم سيل هنإ» :لاق نم
 .«ةجح هبشلا

 مل ةيعفاشلا نكلو يعفاشلا مامإلل ء(۸۷۲/۳) رظانلا ةضور يف ةمادق نبا امهبست

جح هبشلا سايق ناب لوقلا وهو ًادحاو ًالوق الإ يعفاشلا مامإلا نع اولقني
 .ة

 نبا لاق «ةجح هنأ يعفاشلا نع يكح» (۷۲۹ /۳) عامها ثيغلا ين يقارعلا لوقي

 ءوضولا يف ةينلا باجيإ يف هبتك نم عضارم يف هب جاجتحالا ىلإ راشا يناعمسلا

 .ه | «ناقرتفي فيكف ناتراهط مميتلاك

 فلتخا» :(۸۱ ٤ /۲) عمللا حرش يف لاق ثيح نيلوق ةيعفاشلا نع يزاريشلا لقنو

عفاشللو حصي كلذ نإ لاق نم مهنمف انباحصأ
 حصي ال لاق نم مهنمو هيلع لدي ام ي

هب حجري نأ هب دارآ هنآ ىلع يعفاشلا لاق ام لواتو
 .«هبشلا ةرثكب ةلعلا سايق 

 .يزورملاو يفريصلل ةيجحلا مدعب لوقلا ء۰ ص) صيخلتلا يف ينيوجلا بسنو

۹ 



 لصف

 ''اےئالدنا سایق ےي

 هيف امهكارتشا '''لدیل ؛ةلعلا ليلدب لصألاو عرفلا نیب عمجي نأ :وهو

 .ًارهاظ مكحلا يف امهكارتشا مزليف ءةلعلا يف امهكارتشا ىلع

 :ماسقأ ةثالث ىلإ هتلع رابتعاب سايقلا مسقني )١(

 .لصألا ىنعم يف سايقو -۳ قةلالد سايقو -۲ ؛ةلع سايق ١-

 عماجلاف عماجلا ركذب ناك نإف قرافلا ءاغلإب وأ عماجلا ركذب نوكي نأ امإ هنأل كلذو

 .ةلعلا سايق يمس ةلعلا وه ناك نإ

 .راكسإلا ةلعب رمخلاو ذيبنلا نيب عمج ا :هلاثمو

 نم ًامكح وأ ءاهراثآ نم أرثأ وأ «ةلعلا مزاول نم ًامزال ًافصو عماجلا ناك نإو

 .ةلالدلا سايق رهف اهماكحأ

 :يتأي ام هتلثمأو

 ةحئافلا ةحئارلا عماجب رمح ا ىلع ذيبنلا سايق :ةلعلا مزاول نم مزال وه ام لاثم ١-

 .اه ةمزال يه امئإو ةلعلا سفن تسیلو «ةبرطملا ةدشلل ةمزالملا

 لتق هنإ ثيح نم هلعاف هب مثأ لتق :لقثملا يف انلوق :اهراثآ نم رثأ وه ام لاثم -؟

 .اهراثآ نم رثأ لب ةلعلا سفن سيل هب مثإلاف حراجلاك صاصقلا هيف بجوف

 يضتقي عطق :ةدحاولا ديلاب يديألا عطق يف انلوق :اهماكحأ نم مكح وه ام لاثمو

 سیل ةيدلا بوجوف «مهيلع صاصقلا بوجوك هبوجو نوكيف مهيلع ةيدلا بوجو
 .اهماكحأ نم مكح لہ صاصقلا ةلع نيع

 .لصألا ینعم يف سايقلا وهف قرافلا ءاغلإب ناك نإو

 .هيف لوبلاب مئادلا ءاملا يف هبصو ءانإ يف لوبلا قاح إ :هلاثم

 ۳٤٣۰-۳٤١٣۱ /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا «(1707 /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ :رظنا

 )۲۰۹/٤(. رينملا بكوكلا حرش

 .(لدبيل) :«ب» يف (؟)

E 



 .ةريغصلاك ةطخاس زاجف :ةتكاس ركبلا جيوزت زاج :انلوقك

 .قطنلا :وهو هليلد ربتعال ريتعا

 .رح اك هئادتبا ىلع ربجي الف ؛حاكتلا ءاقبإ ىلع دبعلا رج ال اذكو





 ."”عرفو ۔'''لصا :ةعبرأ يهو

 رظانلا ةضور ء(١/۲4) ديهمتلا 0۷١ ۱۷١( /1) ةدعلا :يف سايقلا ناكرأ رظنا )١(

 :(157 ص) يلعبلا رصتخم ء(٣/٦۲۲) ینوطلل ةضورلا رصتخم حرش ء(۸۷۵/۷)
 )١١/5(. رينا بكوكلا حرش ؛(۳۱۳۲ /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 :ناعم ةعبرأ ًاحالطصا لصألل (؟)

 ۱ .ليلدلا :لوألا 1

 .ناحجرلا ىلع قلطي :يناثلا

 .ةرمتسملا ةدعاقلا :ثلاثلا
 لصألاب دارملا يف فلتخاو سايقلا باب يف عرفلا لباقي ام وهو هيلع سيفملا :عبارلا

 :لاوقأ ةثالث ىلع

 .نيملكتملا نم ريثكو ءاھقفلاو ءرثكألا لوق وهو هب هبشملا مکح لا لحم هنأ :لوألا

 .ينالقابلاو ةلزتعلا لوق وهو مكحلا ليلد لصألا نأ :يناثلا لوقلا

 يظفل فالخلاو :يزارلا نيدلا رخف ہراتخاو لح ا مكح سفن هنأ :ثلاثلا لوقلا

 .اهنم لك ىلع لصألا قالطإ ةحصل

 عمج حرش عماملا ثيغلا ء(١٠ /۲/۲) لوصح ا ء(۱۹۲/۳) يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 رحبلا (۳۷۱ ص) ةدوسملا ء(٢/٦۲۲) لوصألا ىلإ لوصولا .(504 /7) عماوجلا

 ۔(۳۱۳۸ /۷) ء(١/٥٥۱) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۷۵ /5) طیح ا

 :نيلوق ىلع هب دارم ا يف فلتخا (۳)

 = .يوادرملا هراتخاو ءاھقفلا نع يقارعلا نبا هاكحو هب هبشملا لح ا هنأ :لوألا

 کت



 .'''مکحو .ةلعو

 :ناطرش (”لصأللف

 ."نيمصنلا نم قافتا وأ :صنب ًاتباث نوكي نأ :امهدحأ

 سيل هنأل ؛هب '''كسمتلا حصي مل :هيف صن الو یف ًافلتخ ناک ناف
 .سكعلا نم ىلوأب رخآلا ىلع امهدحأ ءانب

(۱) 

(٢) 

 فرق

(0 

 .نوملكتملا لاق هبو هب هبشملا مكحلا هنأ :يناثلا

 .لبجلا يضاق نباو يدمآلا هراتخاو
 ثيغلا ء(۱۹۲/۳) يدمآلل ماكحإلا ء(۲۳۰/۳) ينوطلل ةضررلا رصتخم حرش :رظنا
 )۳۱٣٣/۷(. ريرحتلا حرش ريبحتلا :.(177 /۳) عماوجلا عمج حرش عماها
 وأ بدن وأ بوجوب يعضولا هرابخإ وأ ہباطخ نم دافتسملا عرشلا ءاضق وه مكحلا
 .داسف وأ ةحص وأ ةحابإ وأ رظح
 .(۲۳۱/۳) ینوطلل ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
 .(هل لوألاف) :«ع»و آد یو (لوألاف) :«ب» يف

 صنب لصألا تبثی مل نإو ؛ةّئسلا وأ باتكلا نم صنب ًاتباث لصألا نوكي نأ يأ
 .نيمصخلا قافتاب ًاتباث نوكي نأ طرتشيف
 عماجب ددح اب لتقلا ىلع لقثملاب لتقلا سايق :نيمصخلا قافتاب تباثلا لصألا لاثم
 .ناودعلا دمعلا لتقلا
 .(۳۱۲ /۷) رئاصبلا يوذ فاحتإ :رظنا
 وه اذهو «كلذب دوصقملا لوصحل نيمصخلا قافتا يفكي لب ةمألا قافتا طرتشي الو
 .روهمجلا بهذم وهو ةيعفاشلاو ةلبانحلا رثكأ هب لاقو لوألا لوقلا
 هيلع ًاعمجم نوكي ال ىتح ةمألا فالتخاو نيمصخلا قافتا طرتشي هنأ :يناثلا لوقلا
 .يدمآلا هراتخاو
 ينوطلل ةضورلا رصتخم حرش ء(۳۹ ص) ةدوسملا «(441/5) ديهمتلا :رظنا
 ,(9118 /۷) ریرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۱۹۷/۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء۳)
 عماشلا ثيغلا ء(۱۹۹ ء۱۹۷/۳) يدمآلل ماكحإلا ء(۲۷/4) ريثما بكوكلا حرش
 ۔(٥/۱٦۸) طيحملا رحبلا ء(٦٦ /۳)
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 ''”[زجب مل رخآ لحم ىلع سایقلاب لصألا مکح تايثإ دارأ ولو]

 ام هنأل ؛سايقلاب تبث ام ىلع سايقلا زوجي :'"'انباحصأ ضعب لاقو ۱
 .هيلع صوصنملاك هيلع سایقلا زاجف هسفن يف ًالصأ راص :سايقلاب تبث...

 ۱/۹١ نأ ربتعي ال هنإف ؛نامصخ ا هيلع قفتاو سايقلاب تبث ام / دارأ هلعلو

 ."!نيمصخلا نيب لب ةمألا نيب هيلع ًاقفتم نوكي

 نكمي هيف فلتخملا نأل “هيلع “''ةمألا قافتا هطرش :موق لاقو

 .مكحلا عنم هلف الإو «قاحلإلا لطب :كلذ ىلع لدتسملا هدعاس نإف

 .بتاكملاك رحلا هب لتقي الف قرلاب صوقنم دبعلا :انلوقك

 5 ؟دیسلا مأ

 .لصألا يف دري ملر «ع»و «با»و «أ» نم تبثملا رک

 .باطخلا وباو ىلعي وبأ مهنم )٢(

 .(157 /۳) ديهمتلا )١51/5(. ةدعلا :رظنا

 .(نیمصخلا نيب هيلع ًاقفتم ناك اذإ) :(ع))و ((با)و «أ» يف (۳)

 .(ًاقفتم نوکی نأ هطرش نم) :«ع»و («با>و «أ» يف )٤(

 .نيمصخلا عم كلذ ىلع ةمألا قافتا طارتشا وهو ثلاثلا لوقلا وه اذه )٥(

 حرش ريبحتلا (۲۹۱/۳) ةضورلا رصتخم حرش ء(۸۷۹/۳) رظانلا ةضور :رظنا

 .(۲۸/6) رین ا بكوكلا حرش ء(٣٦۳۱ /۷) ريرحتلا

 ملعي ال هنوك لب ؛قّرلاب ًاصوقنم هنوك بتاكملا يف صاصقلا عانتما ةلع نأ ملسن ال يأ 7 )٦(
 = نيب ءيش هيف راص ةباتكلاب هنأل ؟هبتاك يذلا ہدیس وأ ہثراو له همدل قحتسملا وه نم 00
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 ب6

 .بتاكملا ف مكحلا انعنم الإو «سايقلا عطقنا :كلذ متملس نإف

 .مكيديأ نم لصألا بهذف

 :نیھجول كلذ حصي الو

 تبث مکح عنم هل سيلف دّلقم نیرظانتلا نم دحاو لك نأ :امھدحا

 .هريرقت نع هزجعل ؛همامإل ًابهذم

 وأ هدنع عنامههوجول ؛عرفلا يف مكحلا تبثي مل همامإ نوک لامتحاو

 .ًالامتحا هذخأم داسف ىلع ًءانب ؛انیقی تبث مكح عنم زوجي الف .طرش تاوفل

 ىلإ ىضفأ :ةمألا نيب هيلع عمجم لصأ يف سايقلا انرصح ول انأ :يناثلاو

 .سايقلا اذه لثم ةلقو ءعطاوقلا ةردنل ؛ماكحألا نع عئاقولا نم ريثك ولخ

 ° [لاحب هيف فلتخملا ىلع سايقلا زوجي ال :موق لاقو]

 نكميل ؛ینعلا لوقعم مكحلا نوكي نأ :"”يناثلا / طرشلا

 ءرارحألا رئاسك ہلراو همد قحبتسم نوكيو قتعي يدؤي نأ ریدقتبف «قرلاو ةيرحلا =

 .ديبعلا رئاسک هديس همد قحتسم نوكيو «ًاقيفر دوعي يدؤي ال نأ ريدقتبو
 .(۲۹۱/۳) ينوطلل ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 ۔لصألا يف دري لو «ع»و «ب»و ءا> نم تبثملا )١(

 .لصألا طورش نم (؟)

 :اهنم لصألل ىرخأ ًاطورش ینوطلاو يدمآلا ركذو

 .يعرش ريغ عرفلا ىلإ يدعتملا مكحلا ناكل ًايعرش نكي ملول ذإ ًايعرش نوكي نأ ١-
 .لصألا مكح ىلع فقوتم عرفلا مكح نل خوسنم ريغ ًاتباث نوكي نأ -۲
 .هلصآ ىلع ةريتعم ةلعلا نوكتل لدتسملا هب لوقي امم لصألا مكح نوكي نأ -۳

 .707-0:04 /۳) ةضورلا رصتخ حرش ء(۱۹-۳/١۱۹۷) يدمآلل ماكحإلا :رظنا
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 ال تاولصلا تاقوأو «تاعكرلا ددعك :ہانعم'” [نكمي ال] امو ؟ہیدعت ..
 .'''ہیدعت نكمي سنس

 :ناطرش هلو «مكحلا :يناثلا نكرلا ظ

 .لصألا مكحل ًايواسم عرفلا مكح نوكي نأ :امهدحأ

 .ةحصلا يف حاکنلا ىلع عيبلا سايقك

 .ميرحتلا يف برشلا ىلع انزلاو

 .اهتاقلعتم فالتخاب فلتخت ال ماكحألا هذه قئاقح نإف

 .هيلع هسايق حصي مل :ًافلاغ ناك ناف

 مكح ريغ عرفلا يف تبث اذإف «هتلع يدعتب مكحلا ةيدعت سايقلا نألو

 .مكح ءادتبا لب ةيدعت نكي مل :لصألا

 .ًايعرش مكحلا نوكي نأ :يناثلا

 اهنأل ؛سایقلاب تبثي مل :ةيلوصألا لئاسملا نم وأ ءيلقع ناك ناف
 .ةينظ رومأب تبثت ال ةيعطق

 ."”سايقلاب دحاولا رخو سايقلا لصأ تابثإ زوجي ال اذكو

 ۔(۸۸۲ /۳) رظانلا ةضور نم تبثملاو (نكمي) لصألا يف )١(

 وأ رصعلاك ًاعبرأ نوكت نأ بجوف ةبوتکلا تاولصلا ىدحإ حبصلا :لئاق لاق ولف ()

 يضتقملا وه سیل ةالص برغملا وأ رهظلا نوک نأل ؛كلذ حصي مل ؛برغملاك ًاثالث

 .هلقعن ال يعرش ريدقت اذه لب ًاثالث وأ ًاعبرأ اهنوكل

 .(۳۰۱/۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 سايقلاب دحاولا ربخ لصأو سايقلا لصأ تابثإ دارآ ول اذكو) :(ع))و ((با)و ء۵ يف )٣۳(

 .(زجي م
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 .هركذ مدقت '''فالتخا سايقلاب هتابثإ يفف :ًايوغل ناک '”نإو

 .عرفلا :ثلاثلا نکرلا

 ةيدعت نإف ؛هيف ةدوجوم لصألا ةلع نوكت نأ :"”[هيف] طرتشيو

 .ةلعلا يدعت عرف مكحلا

 نأل ؛/ "توبثلا يف ” [عرفلا ىلع] لصألا ''مدقت :موق طرتشاو 1/0

 !؟هنع رخآتت فيكف ةلعلا ثودحب ثدحي مكحلا

 مميتلا ىلع ءوضولا سايق زوجي لب «"””طرتشي ال كلذ نأ :حيحصلاو

 ليلد ملاعلا ثودح ناف ؛لولدملا نع هريخأت زوجی ليلدلا نإف ؛ہرخآت عم

 .ميدقلا عناصلا ىلع

 .نظلا ةبلغ " [هيف] يفكي لب “'ةلعلا دوجوب عطقلا :طرتشي الو

 .ةلعلا :عبارلا نكرلا

 .'ةمالعلا :ةيعرشلا ةلعلا ىنعمو

 .(نإف) :((ع)و «با)و «أ» يف )١(

 .(فالتخا هب هتابثإ يفف) :«عازو «ب»و «أ» يف (۲)

 ۔لصألا يف دري مو عو «ب)) و «أ» نم تب ا (۳)

 .(مدقم) :«ب») يف (9)

 .(هيلع) :لصألا ينو «عد>و «ب»» و «أ» نم تبثملا )٥(

 )٦( ةضورلا رصتخ حرش ء(۱/٥۸۸) رظانلا ةضور :يف طرشلا اذه رظنا )714/7(:
 ريرحتلا ريسيت ء(۴٦۳ /۳) يدمآلل ماكحإلا )۳/ ۲۹۹(.

 .(طرتشم ريغ هنآ) :((ع))و ((بالو «أ» يف (۷)

 .(ًاعطق هيف ةلعلا دوجو) :((ع))و ((بالو «i» يف (۸)

 .لصألا يف دری ملو ((ع))و «با) و «أ» نم تبثملا (۹)

 )٠١( :لاوقأ ةسخ ىلع ةثعاب وأ ةرثؤم وأ ةفرعم يه له ةلعلا يف ءاملعلا فلتخا =
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 ۔'"ایعرش ًامکح نوكت نأ زوجيو

 مكحلل ةفرعملا يه ةلعلا نأ :ةّنسلا لهأ نم رثكألاو ةلبانحلا لوق وهو :لوألا لوقلا

 ىلع دھتجٹا اهب لدتسيل ةمالعو ةرامأ تبصن اهنأ «ةفرعم» اهنوك ىنعمو ؛رٹؤم ال
 هب ًافراع نكي مل اذإ مكحلا نادجو

 ءاهيف ةيتاذ ةفصب وأ اهتاذب مكحلا يف ةرثؤم ةلعلا نأ :ةلزتعملا تلاق هبو :يناثلا لوقلا

 .نييلقعلا حيبقتلاو نیسحتلا يف مهتدعاق ىلع ٗءانب

 عراشلا لعج لب كلذ ريغ الو اهيف ةيتاذ ةفصب الو اھتاذہ ال ةرثؤم اهنأ :ثلاثلا لوقلا

 .يزارلا ميلسو يلازغلا لوق وهو «ةرثؤم اهايإ
 .يزارلا نيدلا رخف لاق هبو «فرعلاب ةرثؤم اهنأ :عبارلا لوقلا

 ءهعبت نمو يدمآلاو ةرعاشألا لاق هبو ءعیرشتلا ىلع ثعابلا اهنأ :سماخلا لوقلا

 ضرغلاب ىلاعت يرابلا لاعفأ ليلعت زاوج ىلع ينيم وهو
 فرعملاو ةمالعلاو ةرامألا مسا ةلعلا ىلع قلطي نأ زوجي هنأ يسورعلا دمحم ىأرو

 .بجوملاو ثعابلاو
 هلوقف ريثأتلا اهبلسو كلذ درحم الإ اهلعجي ملو ةمالعو ةرامأ اهامس نم نكلو» :لاقو

 ليلد عامجإلاو صنلاو عامجإلاو صنلاب تباث لصألا يف مكحلا نأ ملعن اننأل ؛لطاب
 .«اهيلإ ةجاح ياف ةمالع درج ةلعلا تناك اذإف مكحلا ىلع

 بكوكلا حرش ء((۳۱۸۰ ۳۱۷۷ /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۷۵/۱) ةدعلا :رظنا

 يدمآلل ماكحإلا ء((۳۳-٣۳۳۷ /۱) دمتعملا ء۲ )٥/ طیح ا رحبلا ء(۳۹/() رينملا

 هقفلا لوصأ نیب ةكرتشملا لئاسم ا ٥۵٦٥۹(( ء۲۱ ص) یلازغلل ليلغلا ءافش ء(٣/٢۲۰)

 .(۲۸۹-۴۸۹ ص) نيدلا لوصاو
 ًامکح ةلعلا نوكت وأ رخآ مکح تابثإ ةلع مكحلا نوكي نأ زوجي له ءاملعلا فلتخا

 :لاوقأ ةئالث ىلع ًايعرش
 نباو باطخلا وبأ هراتخاو ءرخآ مكح تابثإ ةلع مكحلا نوكي نأ زوجي :لرألا لوقلا

 .ةلبانحلا رثكأو ليقع

 .نیملکتلا ضعبو ةلبانخلا نم يملا نبا هراتخاو قلع مكحلا نوكي نأ زوجي ال :يناثلا لوقلا

 يف ال نکل ةفرعلا ةرامألا ىنعمب مكحلل ةلع مكحلا نوكي نأ زوجي هنأ :ثلاثلا لوقلا

 .يدمآلا هراتخاو ؛هريغ يف لب سايقلا لصأ
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 .فاصوأ ةسمخ

 اذ '؟'ًاتابثإو ًايفن نوكتو

 .""رمخلا يف ةدشلاك ًاضراع ًافصو نوكتو

 .ةقرسلاو لتقلاک نيفلكملا لاعفأ نم وأ .۔'''ةیدقنلاک ًامزالو

 يف '” [كلذ] رصحني الو «ةريثك فاصوأ نم ًابكرم وأ درج ًافصوو

 4١١(: ص) ةدوسملا 57-2356 /؟) ليقع نبال حضاولا ؛«44 /4) ديهمتلا :رظنا

 )۷//۳۲۸١-۳۲۸۵( ريرحتلا حرش ريبحتلا 1١56(. /4) حلفم نبال هقفلا لوصأ
 يدمآلل ماكحإلا ء(۲۷۷ /۲) لوصألا ىلإ لوصولا )۹۲/٤( رینلا بكوكلا حرش

 دضعلا حرش عم بجاح ا نبا رصتخ ء(۹۲/۳) جاهنملا حرش جاهبإلا (9)

 باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر «(408ص) ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(۲۳۰/۲)
 .(۲۹۰ /۲) توحرلا حتاوف :(74 /4) ريرحتلا ريسيت ء(٤٤٦ )٥/

 .ًارخ نوكي الف دتشي ال ًانیحو كلذ مرحيف ًار نوكيف دتشي ًانايحأ هنإف

 .(ةيدقنلاو رغصلاك) :«ع»و «بد»و «أ» يف

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»و «أ» نم تبثملا

 .(ًاتابثإ وآ) :(ع)و (با)و «أ» يف

 .هدشر مدعل هفرصت ذفنی مل :يقنلاب ليلعتلا لاثم

 ٦۷٤(. ص) يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذم :رظنا

 .(ريغ وأ) :«ب» يف

 :نيرمأ لمشيف بسانملا ريغ امأو .رمخلا ميرحت ةلع راكسإلاك بسانملا نأ يطيقنشلا ركذ

 نأ نم هبشلا سايقو نارودلاك ءاهمدع الو ةبسانملا هيف ققحتی مل ام وه :لوألا
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 حاكن ميرحتك مكحلا لحم یف ةدوجوم ةلعلا نوكت ال نأ زوجيو
 .دلولا قر ةلعل ؛''”[ةمألا] 7

 .فاصوألا هذه يف ةيلقعلا ةيعرشلا ةلعلا قرافتو

 هبشي نأ هبشلا يف يفكيو ةبسانملا لامتحا نارودلا يف يفكي لب «هيف ةبسانملا ققحت =

 .ىرخأ ةهج نم يدرطلا هبشي ناك ولو ةهج نم بسانملا
 ٦۷٤(. ص) يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذم :رظنا

 .(دلاولا) :لصألا يفر ««ع»دو «أ» نم تبثملا )١(
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 ٥ب

 حصي

(١) 

۳ 

 لصف

 .ةيدعتم نوکت نأ :ةلعلا ةحص طرش نم :انباحصأ لاق

 مل :ةينمثلاب / نامثألا يف ابرلا ''”ليلعتك اھل ىلع ةرصاق تناك ناف
 قفز

 ."”ةيفنحلا لوق وهو

 .ةرامأ تسيل ةرصاقلاو «تارامأ عرشلا للع نأل

 .(ليدعتك) :((بد»و «أ» يف

 ةيدعتم تناك نإف «ةرصاق وأ ةيدعتم نزكت نأ امإ ولخت ال ةلعلا نأ :عازنلا لحم ریرحت

 نوكت وأ «عاجإ وأ صنب ةتباث اهتيلع نوكت نأ امإ ولخت ال ةرصاق تناك نإو ءاهب لمع

 يف وه امنإ فالخلا نأو اهب ليلعتلا زاوج ىلع ةفاك ءاملعلا قبطأف :لرألا امأف

 :دمحأ مامإلا نع ناتياور امه نيلوق ىلع اهيف ءاملعلا فلتخا دقف ةطبنتسملا

 .يرصبلا هللادبع وبأ لاق هبو ةلبانحلا رثكأ لوق وهو اهب للعي ال هنأ :لوألا لوقلا

 .فلؤلا هركذيسو ءاهب للعي هنأ :يناثلا لوقلا

 رظانلا ةضور 1١١(: ص) ةدوسملا )5١/4(. ديهمتلا ء((٤/۱۳۷۹) ةدعلا :رظنا

 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۳۱۷/۳) يفوطلل ةضورلا رصتخ حرش ء(۸۸۸/۳)

 رب ا بكوكلا حرش «(۳۲۰۹/۷-۳۲۰۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا ءء۱۲۱۸/۳)

 .(۸۰۱/۲) دمتعملا ( 00/5)

 ريرحتلا ريسيت )۳٠١/۳(« رارسألا فشك ؛(٢/۸٥۱) يسخرسلا لوصأ :رظنا

 .(۲۷۹/۲) ترومحرلا حتاوف ء/٤)
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 ؛ةيدعتملا ةلعلا يف زوج ؛لھج هنأل ؛نظلاب لمعي ال نأ لصألا نألو

 .لصألا ىلع ىقبتف ءاهب لمعلا ةرورض
 .. "هب عرشلا دري ال هيف ةدئاف ال امو ءاهيف ةدئاف ال ةرصاقلا نألو

 .اهب لیلعتلا حصي :'''يعفاشلا باحصأ لاقو

 ." نيملكتلا ضعب لوق وهو

 .''باطخلا وبأ هراتخاو

 يضفي هنإف ؛اطرش نوكت نأ زوجي' الف ءةلعلا ةحص عرف ةيدعتلا نأل

 .ہرخآت طرتشي ام مدقت طارتشا ىلإ

 ءاميإلاب اهتحص ىلع ليلدلا ةماقإو ةلعلا طابنتسا يف رظني رظانلا نأل

 .ةبسانملاو

(۱) 

(¥) 

۲۳ 

 2ر

 :اهيف رظني مث «ةمهبملا ةحلصملا نمضت وأ

 .ثلاثلا لوقلا ةلدأ هذه

 لوصح ا (۷۳۱/۳) ىفصتسملا ء((۱۰۸۰ /۲) ناهربلا ء(٤٥٥ ص) ةرصبتلا :رظنا

 حرش )۲۷۷/٤(« لوسلا ةياهن ء(۳/٤٤٢۱) جاهنملا حرش جاهبإلا ( 7

 «(541 /۳) عماوجلا عمج حرش عماملا ثيغلا ء(٢/٤٤۲) عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا

 .(86١ا//80) طیح ا رحبلا

 .نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ نع هركذو يدمآلا ہراتخا

 .(515/7) ماكحإلا :رظنا

 لبجلا يضاق نباو دج او باطخلا وبأ هراتخاو دمحأ مامإلا نع ةيناث ةياور لوقلا اذه

 .حلفم نباو
 .(۱۲۱۸/۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٤١٦ ص) ةدوسملا ء(٦٦ /4) ديهمتلا :رظنا

 انقل
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 .اهاذع صنلا نم معأ تناك نإف

 .رصتقا الإو

 !؟ ححصملا ةلمج نم نوكت نأ زوجي فيكف ءةحصلا عرف ةيدعتلاف

 مل صاصقلا بوجوب ًاملظ نيلتاقلا عيج ىلع صن ول عراشلا نألو

 ريغ ىلإ دعتي مل نإو ءرجزلاو عدرلا ةمکح ثعابلا نأ نظن نأ كلذ انعنمي
 .'"”لتاق

 ةرصاقلا نأ عازن ال هنأ :انركذ ام صيخلتو» - هللا همحر - خيشلا لاق

 .«مكحلا اهب ىدعتي / ال

 ''” [ةنونظملا] ةحلصملا مكحلا ةمكح نأ نظب نأ يف عزاني نأ يغبني الو

 .اهلحم زواجتي مل نإو «صنلا لحم نمض يف

 ىلإ عجري ال يظفل ثحب هنأل ؛ةلع اهتيمست يف عزاني نأ يغبني الو

 .ىنعملا

 ىلع لمتشا اذإ هيلع صوصنملا مكحلا نأ ىلإ عازنلا لصاح عجريف
 ؟هتيدعت زوجي له ةيدعتمو ةرصاق :نيتمكح

 .يناثلا لوقلا ةلدآ هذه )١(

 :اهنم دئاوف ةرصاقلا ةلعلل يطيقنشلا ركذو

 .ةئینامطلاو لوبقلا ىلإ ىعدأ كلذو ؛هتمكح راهظإب مكحلا يوقت اهنأ ١-

 .اهلحم ىلع ةرصاق اهنوكل هيلع سايقلا عانتما اهببسب ملعي اهنأ اهنمو ٢-

 ٦۷۷(. ص) رظانلا ةضور ىلع هقفلا لوصأ ةركذم :رظنا

 .(ةيوطنملا) :لصألا ينو ء(۸۹ ٤ /۳) رظانلا ةضور نم تبثملا (0)
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 لحم يف مكحلا عراشلا تبثي نأ عنتمي ال هنأل ؛ىدعتي ال هنأ :حيحصلاف

 .اعيمج نیتحلصملل ةياعر ؛صنلا

 .مكحتلاب نيفصولا نيذه ءاغلإ ىلإ ليبس الف

 '''ۃیدعتلا عنتمت امهئاقب عمو

 ليلعتلا يف باطخ ا يبأ لوق ىلإ ليملا فنصملا مالك رهاظ» :تلق
 .ملعأ هّللاو ««ةرصاقلاب

 )١( رظانلا ةضور يف هصنب ةمادق نبا مالك رظنا )۸۹۵-۸۹۲/۳(.
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 ٦ب

 لصف

 ةلعلا دارطا يف

 '"اھا عيمج يف اهمكح رارمتسا :وهو

 © صفح وبا امهاكح ناهجو ''اھتحصل أطرش كلذ نوک يفو

 .طرش وه :امهدحأ

 تسيل اهنأ ىلع انللدتسا :اهدوجو عم (*' [اهنع] مكحلا فلخت ىتمف
 .ةطينتسم / تناك نإ ةلعب

 .راكسإلا دجو ثيح ميرحتلا دوجوك هيف تدجو لحم لك يف اهمكح دوجو يا )١(
 ةلعلا يف طرتشي له وه يذلا ثحبلا اذه نأ ىلع - هللا هحر - يطيقنشلا هبن (؟)

 نأل ؟اهمومعل صصخ مآ ةلعلا يف حداق ره له ضقنلا ثحبم هنيعب وه دارطالا
 .مكحلا نود ةلعلا دوجو وه ضقنلا

 .([۷۹ ص) هقفلا لوصأ ةركذم :رظنا
 .(اهتحصب ًاطرش كلذ نوک يف يكمربلا صقح وبأ یکح) :(ع))و «با)و «أ» يف (۴)
 كاّسنلا نايعألا ءاهقفلا نم ناك ءصفح وبأ ؛يكمربلا ميهاربإ نب دمحأ نب رمع :وه (4)

 اهنم تافنصم هلو زیزعلادبع ركب ابأو داجنلا يلع ابأ بحص .ایتفلا لهآو داهزلا
 .ه ۳۸۷ ةنس يفوت .«جسوكلا لئاسم ضعب حرش» و «عومجملا»
 .( 98 /9) دشرألا دصقملا ؛( 157 /؟) ةلبانحلا تاقبط :يف ةمجرت هل

 .لصألا يف دري و ((ع)و «با»و «أ» نم تبنملا 2
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 .ٹٹڑٹوود ۔|۔۔ڑپالام  ے_ے

 .اهيلع ًاصوصنم تناك نإ ةلعلا ضعب اهنأ ىلع وأ

 . ىلعي وبأ يضاقلا هرصنو

 ."'ةيعفاشلا ضعب لاق هبو

 مومعلاك صوصخملا لح ا ادع ''امیف ةجح ىقبي :رخآلا [هجولا]و
 .صخ اذإ

(١) 

(٢) 

)۳( 

00 

 .''"باطخلا وبأ ہراتخا

 .(اهيلع ًاصوصنم تناك نإ ةلعلا ضعب اهنأ ىلع انللدتسا) :«عا)و (با)و «أ» يف

 ۔(۱۳۸۲ )٤/ ةدعلا :رظنا

 .مهنم ليلقلا الإ هباحصأ عيمجو يعفاشلل يناعمسلا هبسن

 ةرصبتلا ء(١١۳ /6) ةلدألا عطاوق :يف ةيعفاشلا رثكأو يعفاشلل لوقلا اذه ةيسن رظنا

 حرش عماطا ثيغلا ء(۲۱۸/۳) يدمآلل ماکحإلا ء(۹۹۸/۲) ناهربلا :.(455 ص)

 طیح ا رحبلا ء(٥۲۹ /۲) عماوجلا عمج نتم ىلع يلحلا حرش ء(۷۳۹ /۳) عماوجلا عمج

 ۲٦۲(. /ہ)

 .لصألا يف دري و «عا)و «با>و «أ» نم تبغا

 .(اميف جرختي) :«ب» يف

 ۔(1۹/4-۷۰) ديهمتلا :رظنا

 باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر 550٠(. ص) یئارقلل لوصفلا حيقنت حرش :رظنا

 ۔(٥/٦۴۸)

 وبأو دیز وبأ يضاقلا هراتخا ةلعلا صیصخت يف لوقلا اذه نأ :يراخبلا زیزعلادبع ركذ

 .ةيفنخلا نم نويقارعلاو يزارلا ركب وبأو يخركلا نسحلا

 ٦٦٦( ص) يدنقرمسلل لوصألا نازيم ء(۳۱۲ ص) يسوبدلل ةلدألا ميوقت :رظنا

 ۔(۲۷۸/۲) تومحرلا حتاوف )۹/٤( ريرحتلا ريسيت «(۳۲ )٤/ رارسألا فشك

 (۲۱۸/۳) يدمآلل ماكحإلا )۳۲۳/۲/٢( لوصحملا ء(۳۱۱/4) ةلدألا عطارق :رظنا

 )٥/ ۲٦٢(. طیح ا رحبلا
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 اهعم اهمكح دوجو بجوت ال ةرامألاو «تارامأ عرشلا للع نأل

 ىلع ةرامأ ءاتشلا يف بطرلا ميغلاك ءبلغألا رثكألا يف كلذ يفكي لب ءأدبا
 ١ ° طلب

 هنأ ىلع ليلد :عضوم يف بسانملا ىنعملا قفو ىلع مكحلا توبث نألو
 .ةلعلا

 .كلذب يفتكي هنأ :ليلدب

 نم ضراعمل نوكي نأ لمتحي :مكحلا فلختو هاوس رمأ رهظي مل نإو

 .عنام دوجو وأ ءطرش تاوف

 ."”ودرتم لمتحم رمأل نظلا ىلع بلغملا ليلدلا كرتي الف

 وأ صنب ةتباثلا فالخب ءاه ًالطبم ةطبنتسملا ةلعلا ضقن موق لعجو

 .يوق دکاتم ليلدب فرع ةلع اهنوك نأل ؛ ”'عامجإ

 .عنام دوجو وأ طرش تاوفل نوكي نأ لمتحي مكحلا فلختو

 .يناثلا لوقلل لوألا ليلدلا وه اذه )١(

 .يناثلا لوقلل يناثلا ليلدلا اذه (؟)

 ةصوصنملا يف حدقي الو ةطبنتسملا يف حدقي ضقنلا نأ وهو ثلاثلا لوقلا وه اذه (۳)

 ركذ دقو .رثكألا نع يزارلا نيدلا رخفو ینیوج ا ہاکحو يطرقلا لوقلا اذه راتخاو
 .لاوقأ ةرشع يوادرملا ركذو ءًالوق رشع ةئالث ةلاسملا يف يشكرزلا

 رحبلا (۳۲۳/۲/۲) لوصح ا ء(۹۹۸/۲) ناهربلا ء(۸۹۹/۳) رظانلا ةضور :رظنا

 ۳۲۱٣-۳۲۲۳(. /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٢٦۲ )٥/ طيحلا

 .ثلاثلا لوقلا ليلد اذه )٤(
 1۸ب



 1/4۷ .ةيلعلا ليلد بسانملا ىنعملا قفو ىلع مكحلا توبث : / مهلوق

 مكحلا ءافتنا نإف ؛اھمدع ىلع لیلد ۰ [هدوجو] عم هؤافتناو :انلق

 .لصألل قفاوم هليلد ءافتنال

)0۱( 

)۲( 

 مم تا
)4( 

 (٥ہ) 7

 .لصألا فالخ ىلع ضراعمل هؤافتناو

 .ًادبأ مكحلا دوجو بجوت ال ةرامألاو «ةرامأ :ةلعلا :"'ههوق

 .ةلع اهنوك 7 [تبث] اذإ :ةرامأ اهنوك تبغي امنإ :انلق

 ؟ال مآ ةرامأو ةلع فصولا اذه له - انهاه - فالخلاو

 نم ىلوأ هب ًانورقم مكحلا توبثب ةلع هنأ ىلع لالدتسالا سيلو
 .هنع مكحلا فلختي ةلعب سيل هنأ ىلع لالدتسالا

 مكحلا توبث لامتحاك ضراعمل ضقنلا لحم يف مكحلا ءافتنا لامتحاو

 .هريغبو هب وأ «فصولا اذه ريغل لصألا يف

 :”رومأ ةعبرأ ضقنلا ةدهع نع جورخلا قيرط ًاذإف
 .ضقنلا ةروص يف ةلعلا عنم :اهدحأ

 .يناثلا مهليلد يف يناثلا لوقلا باحصأ يأ

 .(اهدوجو) :لصألا فو ء(۹۰۰/۳) رظانلا ةضور نم تبغا

 .لوألا مهليلد يف يناثلا لوقلا باحصأ يأ

 .(تتبث) :لصألا پو ء(۹۰۱/۳) رظانلا ةضور نم تبغملا

 قرط هلو هعنم نم دبالف حدقي ةلعلا دوجو عم مكحلا فلخت نأ ىلع انعرف اذإ يأ

 .ةعبرأ

 ٦۹



 ب۷

 .مکح ا دوجو عنم :يناثلا

 .نيلصألا فالخ ىلع هنوكب ةدعاقلا نع ىتثتسم هنأ نييبت :ثلاثلا

 حلصي ام فلخت وأ «ضقنلا لحم يف ًاضراعم حلصی ام نايب :عبارلاو

 نأ :نظيف دسافملاو حلاصملا رابتعا :عرشلا باد نم بلاغلا نإف ؛ًاطرش

 .ةضقتنم ةلعلا نوكت / الف ضراعملل مكحلا مدع

1. 



 لصف

 برضأ ةثالث ''' [ىلع] مكحلا نع ةلعلا فلخت

 .سايقلا ةدعاق نع ''!ےراخ هنأ ملعي ام :اهدحأ

 ةلع صخشلا ةيانج نأ عم يناجلا نود ةلقاعلا ىلع "ةيدلا باجیإک .

 . “هيلع نامضلا بوجو ٠

 .ًاعطق ةمولعم  [ةلعلا] هذهف

 .لصألا يف دری مو ((ع))و «ب» نم تبثملا ()

 .(ینشتسم) :(«عا)و ((با)و «أ» يف (۴)

 .(يذلا باهعإك) :«ب»» يف (9)

 .سايقلا ةدعاق نع هؤانثتسا ملعي ام :لوألا برضلا (4)

 ئرما لك صاصتخاب ملعلا عم «ةلقاعلا ىلع أطخلا لتق يف ةيدلا باجیإ :لوألا لاغملا

 .[٥۱:ءارسإلا € یر دزو ةِاَو زر لَو ) ىلاعت هلوقل هسفن ةيانج نامضب

 لئامت نأ عم ءاهنم بلتحملا نيللا نع ًاضوع ةارصملا يف رمت عاص باجيإ :يناثلا لاما

 ةارصملا نبل نمضي نأ كلذ يضتقي ناكف :تایلثلا نامض يف لئلا باجيإ ةلع ءازجألا

 .(۳۲۷-۳۲۸ /۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 رب ' نم ا یف دري ملو «عا>و (بد) و «أ» نم تبثملا 7

 57١



 .ةروصلا هذهب ضقتني و ءاهنع زارتحالا لدتسملا فلكي ولف

 نم ةلعل ًاضقن ”'ایارعلا عيب ةحابإك ةنونظم ةلعلا تناك ول كلذكو

 ةلع ىلع “ہدورو ليلدب ًاضيأ ىنتسم هنإف معطلا وأ ليكلاب ابرلا للعي

 ا اهصصخي لب ةلعلا دسفي الو سايقلا ىلع] ًاضقن بجوي الف للعم لك

 . [ءانغتسالا لحم ريغ يف ةلع نوكيف ءانثتسالا ءارو

 هنوكب مصخلل كلذ نيبي نأ الإ «ىنثتسم هنإ :رظانلا لوق لبقي "الو

 .ًاضيأ هسايق فالخ ىلع

 .كلذل حلصي ليلدب 0 اوآ]

 .ىرخأ ةلع ةضراعمل مكح ا فلخت :يناثلا برضلا

 .مألا قر :دلولا قر ةلع :هلوقك

 .(الو) :(ع))و «با)و «أ» يف )١(

 .(الف) :«ع»و «ب»و ہآر يف )٢( 

 ميرحت ةلع نإف لوق لك ىلع ابرلا ةلع ىلع ايارعلا دوروك ةنونظم ةلعلا تناك اذإ يأ (۳)

 ايارعلا يف عقاو لضافتلاو :نیلماعتلا نيب لاومألا يف لضافتلاب نباغتلا لوصح ابرلا
 .لضافتلاب ملعلاك وهو لوهجم امهنيب يواستلاو رمتب بطر عیب هنأل

 .قباسلا ردصملا :رظنا

 .(دراو) :(ع)) و «أ» يف )٤(

 .لصألا ين دری ملو «عا>و «بد»و «أ» نم تبثملا )٥(

 .(الف) :«ع»و «بد»و «أ» يف )٦(

 .(و) :لصألا ينو (عر)و (با و «أ» نم تبثملا (۷)

17 



 يف قرلا نأ الولو ""رورغلا ةلعل رح هدلو ةيراج ةيرحب رورغملا مث
 .دلولا ةميق "7 [تبجو] امل :عفدنملا لصاح ا مكح

 - انهاه - مكحلا نأل ؛ةلعلا دسفي الو - ًاضيأ - ًاضقن ”'دري ال اذهف

 . “اریدقت لصاحلاك

 نکل «ةلعلا نكر يف للخل ال مكحلا '”'فلختب نأ :/ ثلاثلا برضلا

 .اهطرش تاوف وأ ءاھلح اهتفداصم مدعل

 ريغ نمو «يصلا ةقرسو «باصنلا نود ام ةقرسب عطقلا فلختك
 ۔ زرح ا

 .صخأ ىرخأ ةلع ةضراعمل لب اهيف للخل ال ةلعلا نع مكحلا فلخت يآ 000

 نم وهو رورغم ا دلوب هيلع ضقتنيف دلولا قر ةلع مألا قر :لئاقلا لوق :كلذ لاثم

 مكحلا فلخت دقف مَا هما نأ عم رح دلولا اذهف ءةَمأ تئابف ةرح اهنأ ىلع ةأرما جوزت

 .اهنع

 .(۳۳۰ /۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .(ّْبَجَو) :لصألا ينو ء(۹۰۷ /۳) رظانلا ةضور نم تبثملا )٢(

 .(دري الو) :اع»و «ب»و «أ» يف (۳)

 وهو ةميقلا موزلب لوقلا ىلع اذهو هيف ةميقلا موزل ليلدب لصاح اک دلولا ةقر نأ :يآ (4)
 .ةمادق نبا لوق

 رورغلاف عئام اهريثأت نم عنم يتلا ةلعلا ليبق نم وهف ةميقلا موزل مدعب لوقلا ىلعو
 .دلولا قر يف مألا قر ريثأت نم عنام

 ٦۸۰(. ص) يطيقتشملا هقفلا لوصأ ةركذم ء(۹۰۷/۳) رظانلا ةضور :رظنا
 ۔(فلخت) :(ع))و (٤بالو «أ» يف (0)

 .عطقيف شاّیلا يف تدجو دقو عطقلا ةلع ةقرسلا :انلوقك) :(ع))و «ب»و «آ» يف )

 .(يصلا ةقرسبو باصنلا نود ام ةقرسب لطبت لاقيف
TTT 
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 .ةلعلا دسفي ال اذهف

 هليلد يف طورشلا هذه عمج رظانلا فلكي له نويلدجلا فلتخاو
 .""”كلذ ین حالطصالا مهيلإو ؛عوضوم لدجلاو ںیسی هيف بطخلاو

 رشن مض هيفو ریسی هيف بطخلا "”نأل ؛كلذ هفيلكت :قيلألاو
)4( 

 ضقتتف ةئالثلا '" [برضألا] هذه  (دحأ] ريغل مكحلا فلخت اماف

 . "هيف فالتخالا ىضم دقو ءةلعلا هب

 دري اليك هليلد يف طورشلا هذه عيمج رظانلا فلكي له نكل) :«ع»و «ب»و «آ» يف )١(

 .(هيف نویلدج ا فلتخا اذهف اضقن

 .(نإف) :«ع»و ((با)و «أ» يف )٢(

 ةقيرط لدجلا نأل ءريسي زارتحالا اذه طارتشا يف وأ فالخلا اذه يف بطخلا يأ (۳)

 كلذ مهحالطصا ناك نإف اهلهأ حالطصال عبات اهكولسو باوصلا راهظإل ةعوضوم
 الف الإو للعلا هفلك
 .(۳۴۳ /۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .ينوطلاو ةمادق نبا لوقلا اذه راتخا )٤(
 .ضقني ال ىتح كلذ همزلي الو كلذب فلكي ال هنأ :يناثلا لوقلا

 يرذ فاحت «(۳۳۳ /۳) ةضورلا رصتخ حرش ء((۹۰۸/۳) رظانلا ةضور :رظنا
 .(۳۹۰/۷) رظانلا ةضور حرشب رئاصبلا

 .لصألا يف درب مو «عا)و «ب») و «أ» نم تبثملا (5)

 .لصألا يف دري لو «عا>و «بد) و «أ» نم تبالا (5)

 .(ىضم دق ام فالتخالا نم هيفو هب ضقتني يذلا وهف) :«عا>و «ب»و «أ» يف (۷)

Yt 
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 لصف

 :ىلإ مسقنم ء''سایقلا ةدعاق نع ىنثتسملا

 ."لقعي ال ام ىلإو .ہانعم لقع ام

 .“ةلعلا هيف تدحجو ام هيلع ''” ۔ایقلا حصي :لوألاف

 وأ سابقلا ةدعاق نع ىتثتسم مكحلا اذه :نييلوصألاو ءاهقفلا لوق ىنعم ينوطلا نيب (0
 سایقلا فلاخ یتح ةحلصملا ةاعارم نع درجت هنأ هب دارملا سیل هنأب سایقلا نع جراخ
 ىلع هرئاظن حلاصم نم صخأو لمكأ ةحلصمل هرئاظن نع هب لدع هنأ هب دارملا اغإر

 .يعرشلا ناسحتسالا ةهج

 .(۳۲۹ /۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .(ةلوقعم ريغو ىنعملا لوقعم سايقلا ةدعاق نع ینثسملاو) :«عا>و ؛(بالو «أ» يف
 .(ساقي نأ) :«ع»و (بالو «أ» يف

 .ءاملعلا رثكأو ةمادق نبا ہراتخاو لوألا لوقلا اذه

 لوق وهو اهيلع ًاصوصنم ةلعلا تناك اذإ الإ هيلع سايقلا ژوچب ال هنأ :يناثلا لوقلا

 :تالاح ثالث يف كلذ زوجي هنأ :ثلاثلا لوقلا

 .ًاللعم هنوكب ربخلا دري نأ :ىلوألا

 .هليلعت ىلع ةعمجم ةمألا نوكت نأ :ةيناثلا

 راتخاو ءاهضعبل ًافلاخ ناك نإو لوصألا ضعبل ًاقفاوم مكحلا كلذ نوكي نأ :ةثلاثلا
 .يخركلا نسحلا وبأ لوقلا اذه

 هيلع سايقلا زاج هب عوطقم ليلدب تبث اذإ سايقلل فلاخملا مكحلا نأ :عبارلا لوقلا
 3 .يجلثلا نع لوقلا اذه يكحو الف الإو

1o 



 ۔'"رطضملل ةتيملا لكأ ىلع هركملا قح يف تامرح ا

 "ةعذجب '''ۃدرب ابآ صيصختك «هيلع سايقلا حصي ال :يناثلاو

 .ًاقلطم هيلع سايقلا زوجي ال هنأ :سماخلا لوقلا

 ء(۹۱۰۹/۳) رظانلا ةضور ٤٤٤(. /۳) ديهمتلا ء((۱۳۸۹۔-۱۳۹۷ )٤/ ةدعلا :رظنا

 «(448 ص) ةرصبتلا ء(۲۰/٥٥۵) مالسإلا خیشل ىواتفلا عومجم ؛((۳۹۹ ص) ةدوسملا

 حيقنت حرش )٤۸۹/۲/۲(« لوصح ا ء((۷۹۰/۲) دمتعملا ؛(۳۸۷ ص) لوخنملا

 هقفلا لوصأ ةركذم ؛(٤٦٦ )٥/ باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء((٤٢٦ ص) لوصفلا

 .(۳۱۱/۳) رارسألا فشک ء(۹/۲٣۱) یسخرسلا لوصأ 1 ص)

 باجيإو ؛بنعلا :هيلع ساقیف :ةجاحلل ايارعلا ءانثتسا هنم) :((ع))و («با)و «أ» يف

 رطضملل ةتيما ةحابإو ءرخآ بيعب اهدر ول :هيلع ساقيف ءةارصملا نبل يف رمت عاص

 .(تامرحٹا ةيقب هيلع ساقيف

 لاخ ؛راصنألا فيلح ءيولبلا بالك نب دیبع نب ورمع نب راين نب ئناه ةدرب وبأ :وه
 .ه ١٤ ةنس ه يفوت ءاهلك دهاشملاو ًاردبو ةبقعلا دهش بزاع نب ءاربلا

 ١٣-۳٦٣(. /۲) ءالبنلا مالعأ ريس ء(۵۲۳ /5) ةباصإلا :يف ةمجرت هل

 يف ادبن ام لوأ نإ» : ب ينلا لاك :لاق بزاع نب ءاربلا نع ملسمو يراخبلا جرخأ ةرفز

 لبق رحن نمو ءانتتس باصأ دقف كلذ لعف نمف رحنتف عجرن مث يلصن نأ اذه انموي

 راصنألا نم لجر لاقف «ءيش يف كسنلا نم سیل هلهأل همدق محل وه امتإف ةالصلا

 :لاقف «ةنسم نم ريخ ةعذج يدنعو تحبذ هللا لوسر اي :راين نب ةدرب وبأ هل لاقي

 .«كدعب دحأ نع ىزجت وأ يفوت نلو «هناکم هلعجا

 مقر دیعلا دعب ةبطخلا باب «نيديعلا باتك ء((١/٣۳۰) يراخبلا حيحص :رظنا

 مقر ءاهتقو باب .يحاضألا باتك ء(١٢٥۱ /۳) ملسم حيحص ء(0٦۹) ثيدحلا

 .(1951) ثیدح ا
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Ms. 
 هدحو هتداهشب ٴةیزخو

(١) 

٦٢ 

(۳ 

)۳( )٢( 

 . / ىئنألاو رکذلا نیب نايبصلا لوب يف هقيرفتو

 دهش نيلوألا نيقباسلا نم ءيسوألا يراصنألا ةبلعث نب هكافلا نب تباث نب ةميزخ :وه

 .نيفصب لتف.«أردب دهش :ليقو اهدعب امو ًادحأ

 .(۲۷۸/۲) ةباصإلا ((1//411) باعيتسالا :يف ةمجرت هل

 ةداهشو ةعذج ءازجإب ةدرب ابأ هصيصختك ىنعملا لوقعم ريغو) :«عا»و «با»و «أ» يف

 .(هيلع ساقي الف هدحو ةيزخ

 هثدح همع نأ يراصنألا ةیزخ نب ةرامع نع يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا جرخأ

 هيضقيل كي ينلا هعبتتساف يبارعأ نم ًاسرف عاتبأ 5# يبنلا نأ كب ينلا باحصأ نم وهو
 نوضرتعي لاجر قفطف «يبارعألا أطبأو يشلا هللا لوسر عرساف هسرف نمث

 لوسر يبارعألا ىدانف «هعاتبا 4 ينلا نأ نورعشي الو «سرفلاب هنومواسيف يبارعألا
 ءادن عمس نيح % ينلا ماقف .هتعب الإو سرفلا اذه ًاعاتبم تنك نإ :لاقف ٹن هللا

 لاقف ًاديهش مله :لوقي يبارعألا قفطف «كنم هتعتبا دق سیل وأ» :لاقف يبارعألا

 ؟دهشت مم :لاقف ةيزخ ىلع كي ينلا لبقاف ہہتعباب دق كنأ دهشأ انأ تباث نب ةميزخ

 .نيلجر ةداهشب ةیزخ ةداهش #4 ينلا لعجف هللا لوسر اي كقيدصتب :لاقف
 .تاقث هلاجر «حيحص هدانسإ :دنسملا ققح لاقو

 بیعش قیقحت ء((۲۱۸۸۳) ثيدحلا مقر ۲۰۵-۲۰٦(« /95) دمحأ مامإلا دنسم :رظنا

 ءةيضقألا باتك «(۳۳۱/۲-۳۳۲) دواد يبأ ننس :نیققح ا نم ةعومجمو طوؤنرألا

 يئاسنلا نئس ء(۰۷٦۳) ثيدحلا مقر ءدحاولا دهاشلا قدص مكاحلا ملع اذإ باب

 ثيدحلا مقر عيبلا ىلع داهشإلا كرت يف ليهستلا باب عويبلا باتك ء(۲١۳-١ /۷(

 )٦٦۷((.

 هيلع حضني مالغلا لوب» ل5 هللا لوسر لاق لاق يلع نع دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ )٤(

 سے ےہ .تاقث هلاجر ملسم طرش ىلع حیحص هدانسإ :دئسملا
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 .هريغو ینٹٹسملا يف سايقلا ةحص طرش ىنعملا ةفرعم :ةلمح ا یو

 بوثلا بيصي ىبصلا لوب باب ةراهطلا باتك )١05/١(.: هنئس يف دواد وبأ هجرخأو =

 ۱ .(۳۷۷) ثیدح ا مقر
 لوب حضن يف ركذ ام باب قالصلا باوبأ ء(۰۹/۲) هنس يف يذمرتلا هجرخأو
 .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو ؛١251) ثيدحلا مقر ؛عيضرلا مالغلا

 لوب يف ءاج ام باب «ةراهطلا باتك ء((٥۱۷-١/٢۱۷) ہننس يف هجام نبا هجرخأو

 )۵٥٥(. ثيدحلا مقر .معطي مل يذلا يصلا

 باب .بايثلا ريهطت باوبأ عامج )١47/1-2١55: هحيحص يف ةميزخ نبا هجرخأو

 .(1814) ثيدحلا مقر ةعضرم تناك نإو ةيبصلا لوب لسغ

 هفقو هعفر يف فلتخا هنأ الإ حيحص هدانسإ» ء((۲۸/۱) صيخلتلا یفرجح نبا لاقو

 .«هتحص يف يراخبلا حجر دقو «هلاسرإو هلصو ينو
۸ 



 وخ تق کرک نمم« من کھ6 یش کا

 لصف

 مكح وأ مسا وأ ةفص يفن :ةلعلا نوكت نأ زوجي :باطخلا وبأ لاق

 ۔'''انہاحصا لوق ىلع

 زوبي الف هعيب زوجي ال «بارتب سیل نوزوم الو ءليكمب سيل :مهلوقك
 .هلهر

 ؛مکح تابثإل ًاببس مدعلا نوكي نأ زوجي ال :'''ةیعفاشلا ضعب لاقو

 .هل ةياعر ؛مكحلا تبثي ىنعم ىلع ًالمتشم نوكي نأ دبال ببسلا نأل

 للعي نأ وأ مسا وأ ةفص يفن ةلعلا نوكت نأ زوجي هنأ :وهو لوألا لوقلا وه اذه )١(

 حلفم نباو يفوطلاو ةمادق نباو باطخلا وبأ لوقلا اذه راتخاو «مدعلاب يتوبثلا

 .يومرألاو يزارلا نيدلا رخفو يوادرملاو

 ٦١٤۹(: ء۸٦ ص) ةدوسملا ء((۹۱۱/۳) رظانلا ةضور ء(٤/۸٦) ديهمتلا :رظنا

 حرش «(۳۱۹۸/۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا (۱۲۱۲/۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 ۲۲٦(. /۲) لوصح ا نم ليصحتلا )۲/٢/ 21٠١ لوصح ا )٤/ ٤۸( رب ا بكوكلا

 نبا هراتخاو يلح او دضعلاو يدمآلاو ینییارفسإلا دماح وبأ ةيعفاشلا نم هراتخا (۲)

 ۱ .ةيفنحلا ضعبو بجاح ا

 عم بجاح ا نبا رصتخ )۲۰٦/٣( يدمآلل ماكحإلا ۸٤١( /۲) عمللا حرش :رظنا

 ريسيت ء(۲۴۳۹/۲) عماوجلا عج نتم ىلع يلح ا حرش ؛(٢/٢۲۱) دضعلا حرش

 .(71074/7؟) ترمحر لا حتاوف ء(٤/۲) ريرحتلا
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 نم ءىش هب لصحي ال مدعلاو ةدسفم يفن امإو ءةحلصم ليصحت امإ

 .كلذ

 نوكت نأ :اهيف طرتشي الو .مكحلا ىلع تارامأ عرشلا للع نأ :انلو
 .اه ةنظم الو ةمكحلل أشنم

 ًارهاظ ناک اذإ :ةراما مدعلا عراشلا بصني نأ عنتمي ال كلذ دنعو
 .ًامولعم

 زوجي ال امو .هعيب زوجي ال هب عفتنی ال ام نأ اوملعا :عراشلا لاق ولو
 ؟عنتما اَمِل ءهنهر زوجي ال هعيب

 ؛طورشملا مدع ىلع ةمالع طرشلا ءافتنا نأ :ءاهقفلا نيب ررقت دقو
 .هئافتناب يفتني هنإف
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 لصف

 بصن عنتمي الف ةرامأ ةيعرشلا ةلعلا نأل ؛"نيتلعب مکحلا ليلعت زوجي

 114۹ .دحاو ءيش ىلع نيتمالع /

 ًادحاو وأ عونلاب ًادحاو نوكي نأ امإ ولخي ال 'ةددعتملا للعلاب للعملا :عازنلا لحم ریرحت )١(

 .صخشلاب
 ديز لتق ليلعتك فالخ الب هصاخشأ ددع بسحب هللع ددعت زوج عونلاب دحاولاف

 .انزلاب ركب لتقو صاصقلاب ورمع لتقو هتدرب
 .هيف ةيلقعلا للعلا ددعت عانتما يف فالخ الف صخشلاب دحاولا امأو

 ةروص يف دحاولا مکح ا ليلعت يف ءاملعلا فلتخا دقف «ةيعرشلا للعلا يف فالخ ا امنإو

 :لاوقأ ةسمخ ىلع رثكأ وأ نيتلعب ةدحاو

 مالک هيضتقي لوثلا اذهو ءًاقلطم ةددعتم للعب مكحلا ليلعت زوجي هنأ :لوألا لرقلا

 «يوادرملا هححصو «نييلوصألاو ءاهقفلا روهمج نع ليقع نبا هركذو ءدمحأ مامإلا
 .انباحنصأ لوق اذه لاقو

 يدمآلاو «ناهرب نباو ينالقابلا لاق لوقلا اذهبو ؛زئاج ريغ هنأ :يناثلا لوقلا

 .ةيكلاملا ومدقتمو

 :لوقلا اذه راتخاو ءةطبئتسملا نود ةصوصنملا ةلعلا يف زئاج كلذ نأ :ثلاثلا لوقلا

 .يزارلا نيدلا رخفو كروق نباو ةمادق نباو يلازغلا

 يف بجاحلا نبا هركذ ؛ةصوصنملا نود ةطبنتسملا ةلعلا يف زئاج كلذ نأ :عبارلا لوقلا

 يف ينيوجلا لرقلا اذه راتخاو ًاعرش عنتممو ًالقع زئاج ددعتلا نأ :سماخلا لوقلا

 .ناھربلا =
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 ۔امھب هؤوضو ضقتنا :دحاو تقو يف لابو سمل نمك

 ىلإ ''ىهتناو ءامهنبل عمجف كيخأ ةجوزو كتخأ اهتعضرأ نمو

 .اهمعو اهلاخ كنأل «كيلع تمرح :ةدحاو ةعفد اهقلح

 .رخآلا نود ''امھدحا ىلع مكحلا لاح الو

 .ةدحاو ةقيقحو

 يف ىرخألاو تقو يف امهادحإ يأ نيتبقاعتم نيتلعب ليلعتلا زاوج :سداسلا لوقلا -

 .ةدحاو ةلاح يف امهب ليلعتلا زوجي الو رخآ تقو

 رصتخم حرش ؛(۹۱۷ /۳) رظانلا ةضور :(514 /5) حضاولا ء(٤/۵۸) ديهمتلا :رظنا

 ةدوسملا (۱۹۷ ص) يزوجلا نبال حالطصالا نيناوقل حاضيإلا ء((۳۳۹/۳) ةضورلا

 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۷٦۱ )۲١/ مالسإلا خيشل ىراتفلا عومجم ١١١(« ص)

 ١54(« ص) يلعبلا رصتخم ء(٣۳۲ ۳۲٣٣-٣ /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۲۳۲ /۳)

 ناهربلا ء(۳/۲٦۲) لوصألا ىلإ لوصولا ء(۷۱۹/4) ریٹ ا بكوكلا حرش

 نبا رصتخم .(777/75) يدمآلل ماكحإلا ء(۳۷۰ ۳٦۷ /۲/۲) لوصح ا ء(۸۲۰/۲)

 )۲٤٤/٢(: عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا حرش «(۲۲۳ /۲) دضعلا حرش عم بجاح ا

 ولولح دمحأل لوصفلا حيقنت حرش ؛(٤٥٦ص) ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش

 ٥٥٤(. /ہ) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر :(” 07/ص)

 ۔(نیللا ىهتناف) :«عا)و «ب»و «أ» يف )١(

 (امهدحأ ىلع لاخي الو) :((ع))و ((با)و اد يف (۲)
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 لصف

 ۔'''بابسألا يف سايقلا ءارجإ "زوجي

 ةدوجوم يهو ءاذك ةلعل مجرلا بوجول ًاببس انزلا بصن امنإ :لوقنف

 ۔انز یمسی ال ناک نإو ''اببس لعجیف طاوللا يف

 ناف ؛هتمکح نود هببس عبتي مكحلا :اولاقو 17 نورخآ هنم عنمو

 ىلإ ةجاحلا درجمب صاصقلا باهيإ زوجي الو قلع تسيلو «ةرمث :ةمكحلا

 .لتقلا نودب رجزلا

 .(موق لاق) :«عا>و «بددو «أ» يف )١(

 .ةيعفاشلا رثكأو ةلبان ا بهذم وهو لوألا لوقلا وه اذه )٢(

 ؛(۳۹۹ ص) ةدوسملا ٤٤۸(« /۳) ةضورلا رصتخم حرش 47١(: /۳) رظانلا ةضور :رظنا

 رصتخم 00797١ /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا ؛(۹/۳٣۱۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 )٦٦/٤( يدمآلل ماكحإلا ء(٤/۲۲۰) رب ا بكوكلا حرش ء(١٥۱ ص) يلعبلا

 عماوجلا عمج حرش عمام لا ثيغلا ء(٢/٦٢۲۰) عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا حرش

 .(۳۲۱۳ /۷) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(٦٦٦ /۳)

 .(انزلا ىلع ًاسايق مجرلا بوجول ًاببس طاوللا لعجك) :«عانو ((با)و «أ» يف (۳)

 .ةيكلاملاو ةيفنحلا رثكأو يواضيبلاو بجاح ا نباو يدمآلاو يزارلا نيدلا رخف هعنم (6) .

 حرش عم بجاحلا نبا رصتخم .(76/4) يدمآلل ماكحإلا ,:15/7/7 لوصح ا :رظنا

 يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش )۳٤/۳(. جاهنملا حرش جاهبإلا )٠٠١/۲( دضعلا

 .(۳۱۹/۲) تومحرلا حتاوف ؛(101/0) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر :(4١4ص)
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 رمأ اذهو .ةمكحلا يف يواستلا هيف ربتعي بابسألا يف سايقلا نألو

 .هملعب - ىلاعت - هللا رئاتسا

 ىدعتيو هتلع لقعت نأ نكميف يعرش مكح بابسألا بصن نأ :انلو

 .رخآ ببس ىلإ / 14

 نيب قرفلاب نيمكحتم اوناک :ةيدعتلا نع اوفقو مث هب اوفرتعا ناف

 عيبلا ينو «عيبلا نود صاصقلا يف سايقلا يرجي :لوقي نمک مكحو مكح
 .حاكتلا نود

 .كلذ اوفرع يأ نمف :ةلاحإلا اوعدا نإو

 .ةلثمألاب هناكمإ ناب دقو

545 



 لصف

 ۔'''دودحلاو تارافکلا يف سايقلا يرجيو

 ۰ (7ةعفاعلل لوق وهو
>. 

 «مثأملا ريفكتل تعضو دودحلاو تارافکلا نأل ؛“'ةیفنح ا ''' [ہرکنأو]

 ةدايز ريغ نم كلذ هب لصحي يذلا ردقلاو «يصاحملا نع عدرلاو رجزلاو

 .هملعب ىلاعت هللا رثاتسا رمأ

000١ - 

(۳ 
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 نم قرس نميف ينوميملا ةياور يف لاقف دمحأ مامإلا هيلإ ًاموأ دقو لوألا لوقلا وه اذه

 مهاردلاب اهتموق ًاضورع قرس ول هنأل :لاق ؟لو ليق .هعطقأ» :راٹید عبر نم لقآ بهذلا

 .ةلبانحلا بهذم وهو «مهاردلاب هتموق راتید عبر نم لقأ ًابهذ قرس اذإ كلذك

 رظانلا ةضور ؛(۲/٦۱۹) حضاولا ء(۹4٤٤ /۳) ديهمتلا ء(٤/۹٤٤٥۱) ةدعلا :رظنا

 نبال هقفلا لوصأ «(۳۹۸ ص) ةدوسملا ء(۳/٤٥٥) ةضورلا رصتخ حرش )۹۲٦/٣(

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ۱٥١(( ص) يلعبلا رصتخم ء(۹٣۱۳۔۸/۳٣۱۳) حلفم

 )۲۲۰/٤٢(. ريثملا بكوكلا حرش ء٥۷)

 .(ةيعفاشلا) :«عا)و («ب»و «أ» يف

 .ةيكلاملا نم يجابلاو راصقلا نباو ةيعفاشلا رثكأ هراتخا

 ء(۲۹/۲٤۲) ناهرب نبال لوصولا ء(٩۸4 /۲) ناهربلا 55٠(.« ص) ةرصبتلا :رظنا

 ء(۴۰ /۳) جاهنملا حرش جاهبإلا ء(٤/۲٦) يدمآلل ماكحإلا ءء۷) لوصغح ا

 لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن 2.05 /5) لوصألا جاهنم حرش لوسلا ةياهن
 ؛(٦٦٦ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ ((۱۹۹ ص) راصقلا نبال ةمدقملا ء(۳۲۲۰ /۷)

 .۔((٥/۹٥) باهشلا حيقنت نع باقثلا عفر :(5١8ص) يئارقلل لوصفلا حيقنت حرش

 .(هركنيو) :لصألا یو (ع))و (بال و «أ» نم تبثملا

 ريرحتلا ريسيت ء(١١١ /۲) يسخرسلا لوصأ ؛(١٠٠ )٤/ لوصألا يف لوصفلا :رظنا

 .(۳۱۷ /۲) تومحرلا حتاوف ء۶۱)

"٤ 



 الإ هملعي ال هايملاو ةاكزلاو ةالصلا نم مولعم رادقمب مكحلا كلذكو

 ."”سايقلاب هيلع مادقإلا زجب ملف للا

 .ةهبشلا نم ولخي ال سايقلاو ةهبشلاب أردي دحلا نألو

 .اهلبق ةلأسملا يف مدقت ام :انلو

 ةيقبك سايقلا هيف ىرجف هتلع تلقع عرشلا ماكحأ نم مكح هنألو
 .ماكحألا

 دابعلا حلاصمل تعرش اهنإف ؛ماكحألا رئاسب لطبي :هوركذ امو

 .سايقلا اهيف يرجيو

 .ةلمجلا يف سايقلا ةافنل غاسل هوركذ ام / غاس ولو

 نإ :مهلوقو سايقلا هيف يرجي ال :هوحنو تاعكرلا دادعأك هملعي ال امو

 .ةهبش سايقلا يف

 هب تبثي كلذ عيمج نإف ءرهاظلاو .ةداهشلاو دحاولا رخج لطبي :انلق

 .هيف لامتحالا دوجو عم دحلا

 هيف يرجي الف ہوحئو تاعكرلا دادعأك هفرعن ال ام اماف) :«ع»و «ب»و «أ» يف )١(

 .(سايقلا
1 



 ةلاسم

 :"نیبرض ىلع يفنلاو 06

 .نيدلا نم ةمذلا ةءاربك راط

 .تايثإلاك '''ةلالدلا سایقو ءةلعلا سايق هيف يرجي يعرش مكح وهف

 ةالص ءافتناک عرشلا دورو لبق ناك ام ىلع ءاقبلا :وهو يلصأ يفنو 230

 .لقعلا بجوم باحصتساب فتم وهف ةسداس |
 سيلف ؛عمسلا دورو لبق هل بجوم ال هنأل ةلعلا سايق هيف يرجي الف

 ةلع الو عرشلا مكح يفن وه لب ءةيعرش ةلع هل بلطت ىتح يعرش مکح ٠
 .ددجتي امل ةلعلا امنإ ''' [هل]

 ۔'“'ةلالدلا سايق هيف يرجي نکل ٠

 )١( ةضورلا رصتخم حرش ء((۹۲۸/۳) رظانلا ةضور :يف ةلأسملا هذه رظنا )٥٥٤/٣(
 ص) يلعبلا رصتخم ء(۴/٣٥۱۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ٠١١ حرش ريبحتلا

 رينملا بكوكلا حرش ء(٣٣٥۳ /۷) ریرحتلا )٤/ ۲٢٢(.
 .(ةلالدلاو ةلعلا سايق) :(ع))و «ب»و «أ» يف )٢( ا

 .» »و «ب» و «أ»و لصألا يف دری مو (۹۲۸/۳) رظانلا ةضور نم تبثملا (۳)

 .(يرجيو) :(ع)و (؛بالو ۵ت يف )٤(

 يدنملا هازعو ؛يوادرم او ةمادق نباو يزارلا نيدلا رخفو يلازغلا لوقلا اذه راتخا | )٥(

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء([۱۷٦ )۲/٢/ لوصح ا .(219415/5) ىفصتسملا :رظنا

 .(۳۲۱۱/۷) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن )۷/ ۳٣٤(

EY 

 لم يس ميمي حا



 نوکیو هلثم نع هئافتنا ىلع ء يش مكح ءافتناب لدتسي نأ : "وهو

 .(يهو) :(ع))و (ب))و ء۵ يف (۱)

TEA 



 لصف

 ب۰ : لاوس رشع انثا سايقلا / ىلع هجوتي ملعلا لهأ ضعب لاق

 .'”لمجملا ىلع ””هجوتي :'''راسفتسالا :لوألا

 يف '“'نیلامتحا نايب هتابثإ يف هيفكيو «لامجإلا تابثإ ضرتعملا ىلعو

 .كلذ هعسو يف سيل هنأل ؛امهنيب ةاواسملا نايب همزلي الو ءظفللا .

 اهمجرت حلفم نباو بجاحلا نباك مهضعبو ةلثسا اهنأ يفوطلاو ةمادق نبأ ركذ ٠ )١(

 حلفم نباو يدمآلا اهلصوأ دقو «حداوقلاب اھجرت يوادرملاك مهضعبو «تاضارتعالاب

 .ًاحداق نيرشعو ةسمخ ىلإ راجنلا نباو يوادرملاو بجاحلا نباو
 لصح ىتمف مكحلا يف ةضراعملا وأ تامدقملا يف عنم ىلإ ةعجار تاضارتعالا هذهو

 ةلئسألا نم كلذ ىوس ام نوكيف «ًلا ضرتعملل قبي مو ليلدلا مت دقف اهنع باوجلا

 ملع يف لذجلا ملع ء(۸/۳٥٥) ةضورلا رصتخ حرش ء(۹۲۹/۳) رظانلا ةضور :رظنا
 حرش عم بجاحلا نبا رصتخم ء(1۹/4) يدمآلل ماكحإلا ء(٥٤ ص) ینوطلل لدجلا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء((٣٥۱۳ /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۷/۲٥۲) دضعلا 9

 )٤/ ۲٣۰(. رينملا بكوكلا حرش ء(۳۵ 45-04 /۷) 00

 .ةقباسلا رداصملا يف لاؤسلا اذه نع مالكلا ليصفت رظنا () ٠
 .(هجوتيو) :(ع))و «با)و «أ» يف يني |

 .هتبارغ وأ هلامجإل لدتسملا ظفل ىنعم بلط هنأب يوادرملاو حلفم نبا هفرع (4) ..

 ۳٥٣۷(. /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا ۱۳٣١۲( /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ :رظنا 0207

 .(سيل لامتحا) :«ب» يف )٥(

 1٤۹



 .امهدحأ حيج رتب وأ «لامتحالا ددعت عنمب :هباوجو

 ."”'رابتعالا داسف :يناثلا

 .الطاب نوكيف صنلا فلاخ سايق اذه :لوقي "”[نأ :وهو]

) 
 “دعا يذلا ٣ سايقلا نأ وأ «ةضراعملا مدع چہ نأ :هباوجو

 .روكذملا ضراعملا ىلع هيدقت بجي ام ليبق نم هيلإ

(١) 

(۳ 

2) 

00 

(¥) 

 رظانلا ةضور «(۲۷۹/۲-۲۸۷) حضاولا ء((٤/۱۹۱) ديهمتلا :يف لاؤسلا اذه رظنا

 ينوطلل لدجلا ملع يف لذجلا ملع ؛((۳/٤٦٦) ةضورلا رصتخم حرش ء(۹۳۰/۳)
 حلفم نبال هقفلا لوصأ 15١(. ص) حالطصالا نيناوقل حاضيإلا ء(٥٥ ص)

 ۳٣٣٣-٣ ۳٥٣( /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(١٥۱ ص) يلعبلا رصتخم 21781 /)

 .(۲۳۹/6) رین ا بكوكلا حرش
 ليلد عم هل رابتعا عامجإلا وأ صنلا عم سايقلا رابتعا نأل رابتعالا داسف اذه يمسو

 .هعضوم ريغ يف هل عضو هنأل دساف رابتعا وهو «هنم ىوقأ

 ٦٦٤(. /۳) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 .«ع»و «ب» و «آدو لصألا يف دری مو (۹۳۰ /۳) رظانلا ةضور نم تبثلا

 .(اصن فلاخي سايق :هلوقك) :(ع)و «ب»)و «أ» يف

 هنإف ءلثملا بوجو يف تایلثلا نم هريغ ىلع ةارصملا نبل سايق :صنلا ةفلاخم لاثم
 :لاق ل هللا لوسر نأ ةريره وبأ هاور يذلا ثيدحلا وهو ًاصن هتفلاخمل رابتعالا دساق

 دابل رضاح عبي الو ءاوشجانت الو :ضعب عيب ىلع مكضعب عبي الو «نابكرلا اوقلت ال»

 اهكسمأ اهيضر نإ :اهبلحي نأ دعب نيرظنلا ريخب وهف اھعاتبا نمو «منغلا اورصت الو
 .«رمت نم ًاعاصو اهّدر اهطخس نإو
 لبإلا لّمَحُي ال نأ عئابلل يهنلا باب «عويبلا باتك ء(۱۰۲ /۲) يراخبلا حيحص :رظنا
 ۔(۸۹٦ ص) يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذم )۲۱٥٢( ثيدحلا مقر

 .(نيبي امهدحأ :نيهجو نم هباوجو) :(ع)و «با»و «أ» يف

 .(سايقلا نأ نایب :يناثلاو) :«ع»»و (بدو «أ» يف

 .(دنسا) :(ع))و «ب»و «أ» يف

٦ 



 ."”عضولا داسف :ثلاثلا

 ۔'''ہضیقن ةلعلا يضتقت ةلعلا ىلع قلعملا مكحلا نأ نيبي نأ :وهو

 :حاكتلا ريغ هب "”دقعني ةبها ظفل : - ةبها ظفلب حاكنلا يف - هلوقك

 ۔'''؟راجالاک حاکنلا هب دقعني الف

 )١( ديهمتلا :يف لاؤسلا اذه نع مالکلا ليصفت رظنا )٤/۱۹۹( حضاولا )۲۸۸/۲(

 لدجلا ملع يف لذجلا ملع 9 ةضورلا رصتخ حرش ء(۹۳۱/۳) رظانلا ةضور

 حلفم نبال هقفلا لوصأ ؛((۹٥۱ ص) حبالطصالا نيناوقل حاضيإلا ء(۷٥ ص)

 )6/ ٠۳٠١ ص) يلعبلا رصتخم  )۱٥١حرش ؛(٣٣٥۳ /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 رینلا بكوكلا )٤/ ۲٤٢(ء لدجلا يف ةيفاكلا (۱۷۸ ص) جاجحلا بيترت يف جاهتملا
 ص) ۱٤۸(.

 .يزوج ا نباو ینوطلاو ةمادق نباو ليقع نہاو باطخلا وبا فیرعتلا اذهب هفّرع
 حرش ء(۹۳۱/۳) رظانلا ةضور ء(۲۸۸/۲) حضاولا (۱۹۹/8) ديهمتلا :رظنا

 ٦۷٤(. /۳) ةضورلا رضتخ

 يف هلعج :ءيشلا عضو نأل ؛عضولا داسف اذه يمس امنإو :لاقف هتيمست يفوطلا نّیبو

 هعضو ناك هبسانت ال ةئيطا كلت وأ لحملا كلذ ناك اذإف ءام ةيفيك وأ ةئيه ىلع لح

 .ًادساف نوكي ةمكحلا فالخ ىلع ناك امو ةمکح ا فالخ ىلع

 .(1ا/7 /۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .(دقعني ظفل) :(ع)ار «با)و «أ» يف

 :ًاضيأ عضولا داسف ةلثمأ نمر

 رئاسو انزلا ىلع ًاسايق ةرافكلا بجوي الف ةريبك دمعلا لتق :ىفنحلا لوق ١-

 ال هيلع ظيلغتلا يضتقي ةريبك هنوك نأل «ءعضولا دساف اذه لاقيف :رئابكلا

 .فيفخت اهطاقسإ يقو ءظیلغت هيلع ةرافكلا باجيإ ينو :ہنع فيفختلا
 يف حسملاك راركتلا هيف نسيف حسم :سأرلا حسم راركت يف يعفاشلا لوقو -”

 فيفختلاب رعشم ًاحسم هنوك نأل ءعضولا دساف اذه :لاقيف رامجتسالا

 .هل فانم راركتلاو «هل بسانمو

 ٣۷٤ -٦۷٤(. /۳) ةضورلا رصتخ حرش :يف ةلثمألا هذه رظنا

55١ 



 هب حاکنلا ريغ داقعنا نإف ؛هيضتقت ام دض ةلعلا ىلع قيلعت اذه :لاقيف

 ا حاكنلا داقعنا يضتقي

 ّ :نيهجو نم هباوجو
 ْ كلذ ضيقن يضتقي هنإ :مصخلا لوق '''عفدی نأ :امهدحأ

 / «رخآ هجو نم هركذ / ام يضتقي هنأ نیبیو ؛كلذ ملسي نأ :يناثلاو ۰

 ٠ نم ىلوأ هرابتعا رھظ ام ذخألا نأل ؛هميدقت بجيف هقفو ىلع مکح او

 .هريغب ذخألا

 .عنملا :عبارلا

 ةعبرأ هعقاومو

 ظ .لصألا مكح عنم
 ° [لصألا يف مكحلا عنم هجوت دنع لدتسملا عاطقنا يف فلتخا دقو]

 ظ د

 .(هداقعنا هب يضتقي «هب حاكنلا ريغ داقعنا هل لاقيف) :«عا>و «ب»»و «أ» يف )

 .(عفد) :«ع»و ءبدو «أ» يف )٢(

 ركذ ىلع انه رصتقا ةلبانحلا ءاملع ضعبو ینوطلاو ةمادق نبا ةعبرألا عقاوملا هذه ركذ (۳)

 .ىرخأ عضاوم يف عاونألا ةيقب ركذو لصألا مكح عنم

 ةضور ٤١(« ص) ليقع نبال لدجلا (۲۱۸/۲) حضاولا ١١5(( /4) ديهمتلا :رظنا

 لدج ا ملع يف لذجلا ملع )١/ ٤۸١(« ةضورلا رصتخ حرش ء(۹۳۲/۳) رظانلا

 يلعبلا رصتخ ء((٣٣۱۳ /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٤٥٥ ص) ةدوسملا ء(۵۸ ص)

 ؛(٤/٢٥٤۲) ریا بكوكلا حرش 270117 /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا .(197 ص)
 ۔(٦٦ ص) جاجح ا بيترت يف جاهنملا

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب» و «أ» نم تبثملا 2

1o۲ 



 ۔'''ہعنم هجوت دنع عطقني ال هنأ :حيحصلاو

 ."”لصألا يف ةلع هيعدي ام دوجو عنم :يناثلا

 :هتابثإ ىلإ جاتحيف

 .ًايلقع ناك نإ لقع ليلدب

 .ًايسح ناك نإ سحلا ةداهش وأ

 .ًايعرش ناك نإ يعرش ليلدبو

 .ةلع هنوك عنم :ثلاثلا

 .قرطلا دحأب اهتابثإ ىلإ جاتحيف
(OM . ۰ 

 ٤ ''عرفلا يف ةلع هاعدا ام دوجو عنم :عبارلا

 .ينوطلاو ةمادق نبا هراتخا دقو لوألا لوقلا وه اذه

 .كلذب لدتسملا عطقني ال :يناثلا لوقلا

 ءاهقفلا بلاغ هملعي ًاروهشم ضرتعملا بهذم يف ًايلج عنملا ناك نإ :ثلاثلا لوقلا

 .عطقني مل صاوخلاو داحآلا الإ هملعي ال ًايفخ ناك نإو «لدتسملا عطقنا
 مكح عنم نودعي اوناك نإ ةرظانملا دلب لهأ فرع ىلإ كلذ يف عوجرلا :عبارلا لوقلا

 .الف الإو عطقنا ًاعاطقنا لصألا
 .(1447-444 /7) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 .(ةلع هيعدي ام دوجو عنمو) :((ع)و «بد»و «أ» يف

 .(عرفلا يف هدوجو عنمو) :(ع)و (بدو «أ» يف

 ًاسايق ًامارح ناكف ركسم ذيبنلا لدتسملا لاق ول :ةعبرألا هذه لمشي ًالاثم ینوطلا ركذ

 = .رمخلا ىلع
٦٦٣ 



(١) 

 .هقيرطب كلذ تابثإ نم دبالو
 ۔'''۴میسقتلا :سماخلا لاؤسلا

 :"”ناطرش 8 و

 .ملسمو «عونمم :ىلإ لدتسملا هركذ ام ماسقنا :امهدحأ

 ًارصاح نكي مل نإف «ماسقألا عيمجل ًارصاح نوكي نأ :””يناثلا

 مكح عنم اذهف ًادانع وأ مكحلاب ًالهج امإ رمخلا ميرحت ملسن ال :ضرتعملا لوقيف

 .لصألا

 .لصألا يف ةلع ىعدملا دوجو عنم اذه ناكل ؛رمخلا يف راكسإلا دوجو ملسأ ال :لاق ولو

 .لصألا يف فصولا ةيلع عنم اذه ناكل «ميرحتلا ةلع راكسإلا نأ ملسا ال :لاق ولو

 يفف «عرفلا يف ةلعلا دوجو عنم اذه ناكل ذيبنلا يف راكسإلا دوجو ملسأ ال :لاق ولو
 .دحاو عنم عرفلا ينو «عونم ةثالث لصألا

 )١۸۱/۳-٦۸۲(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 رصتخم حرش ء(۳/٣۹۳) رظانلا ةضور :يف لاؤسلا اذه نع مالكلا ليصفت رظنا
 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٦٠ ص) لدجلا ملع يف لذجلا ملع ء(٣۷٥۳ /۳) ةضورلا

 حرش ء(۷/٣۷٥۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(١٥۱ ص) يلعبلا رصتخم )۳/ ۱۳١۷

 ١١١(. ص) جاجحلا بيترت يف جاهنملا 39٠( /5) ربئ ا بكوكلا

 .اهعيمج ءاغلإو ةلع لدتسملا هاعدا ام كرادم ضرتعملا رصح هنأب يفوطلا هفّرع

 )٦۹۱/۳(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .(ناطرش ةحصلا طرتشيو) :«ع» يفو :(ناطرش هتجصل طرتشيو) :«ب»و «أ» يف

 .(ملسيو عنمي ام ىلإ ًامیقتسم لدتسملا هركذ ام نوكي نأ) :(ع))و «با)و «أ)» يف

 .(يناثلاو) :«عا>و «بد»»و «أ» يف

٦٤ 



 .""”عفدني كلذ دنعف ؛رکذلاب لدتسلا هنيع ام ريغ هدروم نأ نیبی نأ لدتسمللف

 .تالامتحالا يف ماسقألا يواست :هتحص طورش نم :موق ركذو

 .هرذعتل ؛ةاواسملا نايب همزلی الو تالامتحالا نايب هيفكي نکل

 ب/١١٠ وأ ءفرع وأ ءعضوب لمجم يف ظفللا روهظ لدتسملا نيب اذإ / هنإف
 .ميسقتلا دسف :ةنيرق

 .طرش تالامتحالا يواست نأ عنم نكميو

 :لدحجلا ثيح نم ميسقتلا باوجو

 نأ "'نايبب وأ نيلامتحالا دحأ روهظ نايب وأ «مالكلا ماسقنا عفدب

 .ةروكذملا ماسقألا يف رصحنم ريغ مالكلا

 مسقلا رايتخاو عنملا ىلع ةلالدلا هنكمأف يهقفلا باوج ا راتخا نإ ٠

 " [زاج رخآلا مسقلا راتخا نإو ملسملا مسقلا رايتخا نسحألاف ملسلا ٠

 ۔““'''“ۃیلاطلا - لاؤسلا يف - سداسلا مسقلا 020

 نع جراخلا يقابلا مسقلا ضهني نأ زاوجل ميسقتلا حصي مل ًارصاح نكي مل اذإ يأ () '
 .ضرتعملا عطقني ذئنيحو لدتسملا ضرفب ضرتعملا اهركذ يتلا ماسقألا 0

 ٠ ةضورلا رصتخ حرش :رظنا )۳/٦۹٤(.

 )٢( .(نايبت وأ) :«ب»»و «أ» يف

 .لصألا يف دري لو «عا)و «ب))و «أ» نم تبثملا (۳)

 .(بلاطملا) :«ع»و «أ» يف )٤١

 )٥( ديهمتلا :يف .لاؤسلا اذه نع مالكلا ليصفت رظنا )٤6/ ١٠١(. حضاولا )۲۲۸/۲(

 ةضورلا رصتخ حرش :(977/7) رظانلا ةضور «(54 ص) ليقع نبال لدجلا ا
 ٤۹۸ /۳( ۱(« ریرحتلا حرش ريبحتلا ء(۹٥۱۳ /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ )۷/ ۳٥٣۷۷(

 :  7رينملا بكوكلا حرش )4/  )۲٠١ماکحإلا ء((١٦۱ ص) جاجح ا بيترت يف جاهنملا

 يدمآلل )٤/ ۸۲(.

 جر



 وه ًاعماج هلعج ام نأ ىلع لدي ام ركذب لدتسملا بلط :يهو

 .""ىنعملا ین ثلاثلا عنملا وهو .۔'''ةلعلا

(١) 

 7ر

)¥( 

 للسجل

 .مكحلا ميلستو «عرفلاو ءلصألا يف ةلعلا دوجو ميلست :هيفو

 ۔'ٴ“اھانرکذ يتلا قرطلا دحاب ةلع هنوك نايب :كلذ باوجو

OD at. 
 . ضقنلا :عباسلا

 .مكحلا نودب ةلعلا ءادبإ :؟هانعمو

 . [ضقنلا ةروص نع ليلدلا يف زارتحالا بوجو يف فلتخاو]

 نيب ًاعماج هلعج يذلا فصولا نأ ىلع ليلدلا لدتسملا نم ضرتعملا بلطي نأ :يأ

 هيف مرحف ليكم وأ ًامارح ناكف ركسم :لاق اذإ اميف هلوقك قلع عرفلاو لصألا

 .؟ايرلا ةلع لیکلا نإو ؛؟میرحتلا ةلع راكسإلا نإ :تلق مل ؛ربلاک لضافتلا

 ٤۹۸(. /۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .عنملا لاؤس يف قبس دقو ةلع هنوك عنم وهو

 .(لصألا ينو عرفلا يفد :(ع)ر «بد»و «أ» يف

 .(ةروكذملا) :«عا>و «ب»»و «أ» ین

 ليقع نبال حضاولا :يف لئاسم هب قلعتي امو لاؤسلا اذه نع مالكلا ليصفت رظنا

 ء(۵۰۹-٥٠٠ /7) ةضورلا رصتخم حرش ء(۹۳۷٣٢۹-۲ /۳) رظانلا ةضور )۲/ ٣٥٢-۲٦٦(

 ۱۳۹۸-۱۳۷۹ /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ :(77-255 ص) لدجلا ملع يف لذجلا ملع

 ؛(۲۸۱-٤/۲۹۳) رينملا بكوكلا حرش ؛(٣٦۳ ۳٣٣٣-٤ /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 .(۱۸۵ ص) جاجحلا بيترت ین جاهنملا
 .(وهو) :(ع)و ((پا)و «أ» يف

 .لصألا ين دری ملو (ع)و «ب» و «!» نم تبثملا

 ٦٦٦



 هنإف ؛''ںضقنلا ةروص نع ليلدلا يف زارتحالا ''بوجو :قيلألاو

 .نيه وهو «مالكلا رشنل عمجأو طبضلا لإ برقأ 7

 0م
(٢) 

 :ةعبرأ قرط "”هعفدلو

 ." ضقنلا ةروص يف مكحلا وأ “ةلعلا دوجو عنم :''اھدحا

 .(هبوجو) :(ع))و «با)و («أ» يف

 :ضقنا ةروص نع هليلد يف لدتسملا زارتحا بابحتسا يف عازن ال هنأ :عازنلا لحم ريرحت

 نع هليلد يف لدتسملا زارتحا بجي له ءاملعلا فلتخا دقف .هبوجو يف عازتلا امنإو

 :لاوقأ ةثالث ىلع ضقنلا

 نباو ليقع نبا هراتخا .ضقنلا ةروص نع هليلد يف لدتسملا زارتحا بجي :لوألا لوقلا

 .يوادرملاو يدادغبلا دمحم وبأو يفوطلاو ةمادق

 .ضقنلا نع زارتحالا بجي ال :يناثلا لوقلا

 .ءانثتسالا قيرطب درطو ضقن يف الإ بجي :ثلاثلا لوقلا
 ةضورلا رصتخم حرش ء((۹۳۸/۳) رظانلا ةضور ؛((٢٥۷-۲٥۲ )٢/ حضاولا :رظنا

 ۳٦٣٢۲(. /۷) ریرحتلا حرش ريبحتلا ء((۱۳۷۸ /۳) حلقم نبال هقفلا لوصأ )/001١(.

 .(عبرأ قرط هعفد يق لدتسمللو) :«عا»>و «ب»و «أ» يف

 .(اهنم) :«علو (با) و «i» یر ,(اهيدحأ) :لصألا يف

 امك صاصقلا بجيف ناودع دمع لتق :يمذلاب ملسملا لتق ين يفنحلا لوقي نأ :هلاثم

 هب لتقي الو ناودع دمع لتق هنإف ؛دهاعملا لتقب ضقتني هل لاقيف ءملسلاب ملسملا يف

 .ملسملا

 .هل ملس نإ كلذب ضقنلا عفدنيف «ناودع هنأ ملسأ ال :لوقيف

 )٥٠۳/۳(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .ةعبرألا قرطلا نم يناثلا قيرطلا وه اذه

 بجي يدنع ناف ,دهاعملا يف مكحلا ملسأ ال :قباسلا لاثلا يف ضرتنملا لوقي نأ :هلاثم

 .هلعقب صاصقلا

 .قباسلا ردصملا :رظنا



 ةلاسم ىلإ مالكلا لقن نم هيف امل ؛'''ہهيلع لدي نأ ضرتعملل سیلو
 ىلع / امهنم دحاو لكو لالدتسالا بصتل ضرتعملا يدصتو ؛یرخآ 1

 ."”مالكلا عمج هيضتقي ام فالخ

 ليلدلا ماق ام كرتي الثل ؛”'ءافك :مكحلا فرعأ ال :لدتسملا لاق نإف

 . هيف كوكشم رمأل هنحص ىلع

(1) 

"۲) 

 از

2 

 ةئالث ىلع ضقنلا ةروص يف ةلعلا دوجو ىلع لدي نأ ضرتعملل له ءاملعلا فلتخا

 :لاوقآ

 اذه راتخاو ‹ضقنلا ةروص يف ةلعلا دوجو ىلع لدي نأ ضرتعملل سیل :لوألا لوقلا

 .ينوطلاو ةمادق نبا لوقلا

 .ضقنلا ةروص يف ةلعلا دوجو ىلع لدي نأ ضرتعملل :يناثلا لوقلا

 يف ةلعلا تابثإ هل زاج ضقنلا ريغب ضارتعالا ضرتعملا ىلع رذعت نإ :ثلاثلا لوقلا

 لوقلا اذه راتخاو .هل زجي مل هريغب ضارتعالا نكمأ نإو ؛رظنلا ةدئافل ًاليصحت هتروص

 .يدمآلا

 ماكحإلا ء(٥ ٠٥٥٥-٥ /۳) ةضورلا رصتخ حرش ء(۹۳۸/۳) رظانلا ةضور :رظنا

 )٤/ ۸٩(. يدمآلل

 بلقنتف ًاضرتعم لدتسملاو ًالدتسم ريصي ضرتعملا نأ :هانعمو لوألا لوقلا ليلد اذه

 .رظنلا ةدعاق

 )٠٠۳١/۳(. ةضورلا رصتخ حرش :(۹۳۸/۳) رظانلا ةضوز :رظنا

 .(ضقنلا عفد يف كلذ ىفك اهيف ةياورلا فرعأ ال) :«ع»>و «ب»و «أ» يف

 ضقنلا نع بيجي نأ لدتسمللف ةروصب هتلع لدتسملا ىلع ضرتعملا ضقن اذإ :يأ

 فرعأ ال لاق نإو ءدهاعملاب لتقي ال ملسملا نأ ملسأ ال :هلوقك «مكحلا عنب خيرصتلاب

 :هلوق وهو :حيحص ةلعلا ىلع هليلد نأل هعفد يف كلذ هافك ضقنلا ةروص يف ةياورلا

 .هيف كوكشم رمأب لطبي الف ناودع دمع لتق
 )۵٥٥/۳(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

۸ 



 ًادنتسم حلصی ام هيف مکح لا فلخت يذلا عضوملا يف ''!نیبی نأ :ثلاثلا

 ۔'''ەلاحب ليلدلا نم دافتسملا نظلا ىقبيف

 تاوف وأ ؛مکح ا ءافتنا بساني ینعم ضقنلا ةروص يف نيبي نأ هيفكيو

 .دسافملاو حلاصملا رابتعا بلاغلا نإف ؛طارتشالا بساني رمأ

 ةدعاقلا نع ىنثتسم هنوك "نیب نأ : - رضقنلا عفد يف - عبارلا

 . "رم ام ىلع '؛'نیلصألا فالخ ىلع هنوكب

0) 

(۳) 

(4) 

00 

 ."بلقلا :نماثلا لاؤسلا

 .(نيبتي نأ اهنمو) :(ع))و «ب»)و «أ» يف

 ءافتنا وأ عنام دوجو ضقتنلا يف نيبي نأ وهو ضقنلا عفد قرط نم ثلاثلا قيرطلا اذه
 .طرش
 ضرتعملا دروأف ءعطقف هيف هل ةهبش الو ًالماك ًاباصن قرس :لدتسملا لاق اذإ :كلذ لاثم

 .زرحلا وهو طرش ءافتنال اهيف مكحلا فلخت :لدتسملا لاقف زرح ريغ نم ةقرسلا
 .(000 /۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
 .(نيبي نأ اهئمو) :«ع»>و «أ» يفو ؛(نیبتی نأ هنمو) :«ب» يف

 .همصخ بهذمو هبهذم ىلع ةدراو ضقنلا ةروص نأ لدتسملا نيبي نأ يآ

 يه ذإ ايارعلا ضرتعملا درواف «لضافتلا هيف مرحف ليكم لدتسملا لاق اذإ :كلذ لاثم

 كيلعو يلع درو اذه :لدتسملا لوقيف ءرمتلا نيبو هنيب لضافتلا هيف زاج دقو ليكم

 .كبهذم نالطب نم لوأ هب يهذم نالطب سيلف .ًاعيمج
 ۔(۰۰۷/۳٤) قباسلا ردصملا :رظنا
 .سايقلا ةدعاق نع ىنثتسملا لصف يق هنع مالكلا قبسو رم

 ء(٢٤/٢۲۰) ديهمتلا )/197١(« ةدعلا :يف لاؤسلا اذه نع مالكلا ليصفت :رظنا
 = ء(۲/۳١۹) رظانلا ةضور «(57 ص) ليقع نبال لدجلا «(۲۷۱-۲۷۸ /۲) حضاولا
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 '''ةیقبت عم لدتسملا مكح يفاني ًامكح لدتسم ا لیلدل ركذي نأ :وهو

 ."”امفاحب لصألاو فصولا

 :نامسق وهو

 .هبهذم ىلع لدي هنأ نيبي نأ :امهدحأ

 ضع '''ٹبل هنأب : - موص ريغب فاكتعالا - "”يفنحلا ليلعت :هلاثم

 .ةفرعب فوقولاك ةبرق هدرفمب نوكي الف

 موصلا ةبرق هنوك يف ربتعی الف “'ضحم ثبل :ضرتعملا لوقيف
 ۱ .ةفرعب فوقولاك

 .همصخ بهذم نالطبل (”صضرعتي نأ :یناٹلا ,

 ةدوسملا 0275 ص) لدجلا ملع يف لذجلا ملع :(014/7) ةضورلا رصتخم حرش =

 ۳٦٣٣۲( /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۳۷۹/۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ 2155 ص)

 جاجح ا بيترت يف جاهنملا ء(۳۳۱/۳) ریئ ا بكوكلا حرش ء(١٥۱ ص) يلعبلا رصتخ

 .(۲۱۷ ص) لدجلا يف ةيفاكلا «(174 ص)
 .(هيفئ) :(ب» يف )١(

 حرش يف يفوطلا هفّرعو ؛(۲/۳٢۹) رظانلا ةضور يف ةمادق نبا فيرعتلا اذهب هفّرع )٢(
 .اهنيعب هتلع ىلع لدتسملا مكح ضيقن قيلعت هنأب «(014 /۳) ةضورلا رصتخ

 هيلع لدي هنأ نيبيو لدتسملا لیلد بلقي ضرتعملا نأ :بلقلا ىنعمو :لاقف هانعم نيبو

 .نيهجر نم هلو هيلع لدي رآ هل ال
 .(يفنحلا للع ول امك) :«ع»و «ب»»و «أ» يف ۳)

 .(ثبل :لوقيف) :((ع))و ((ب))و «آ» يف )٤(

 .(اضعح اثبل وه سيل) :«ب» يف )٥(

 .(ضرتعي نأ) :(ع) و «أ» يف )٦(

٦+ 



 ب٢۷ الف ةراهطلا يف حوسمم : - سأرلا حسم ین -''یفنحلا / لاق ول امك

 ۔فخل اک هباعيتسا "بچی

 '''فخلاک عبرلاب ردقتي الف ةراهطلا يف حوسم :”ضرتعملا لوقیف

 ضوعلا لهج عم دقعنيف ةضواعم دقع :- بئاغلا عيب يف - لوقي وأ

 .حاكتلاك

 .حاكنلاك ةيؤرلا رایخ هيف ريتعي الف :ہمصخم لوقيف

 يف كلذل مزال هنإف ؛حيحصتلا عانتما :كلذ بجو ءافولا نم مزليف

 .””ةلاحم ال موزلملا ءافتنا مزاللا ءافتنا نم مزليو «مصخلا بهذم

 .(هلوقك) :((ع)زو «با>و «أ» يف )١(

 .(بجي الف حسب :«ع»و «ب»)و «آ) يف )٢(

 .(هل لاقیف) :(ع) و «أ» یو «(لاقيف) :«ب» يف (۳)

 :لاقي نأب كيلع بلقنی اذه لدتسملل ضرتعملا لوقي نا :لاثلا اذه يف بلقلا ىنعمو )٤(

 نابجوي - امهنع هللا يضر - ًاكلامو دحا نإف :فخلاک عبرلاب ردقي الف حوسم

 لاطبإب كلذل مصخلا ضرعتف «هسايق يف يفنحلا هلطبأ دقو حسملاب سارلا باعيتسا
 «سأرلا عبر حسم ىلع رصتقي ةفینح ابأ نال «عبرلاب ديقتي الف :هلوقب لدتسملا بهذم

 .ضرتعم لا بهذم ةحص كلذ نم مزلی الو

 فاصنإلا ء(۷٦٦۳ /۷) ريرحتلا حرش ريبجتلا )٣/ ۵٥٥( ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 حتارف ؛ء(٥٤/۷٢) رارسألا فشك ء(۲۳ ص) يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا )۱/ ۱٦١

 ۳٣٣۳(. /7؟) توم رلا

 همزال نالطبب هنالطب ىلع لد هتكل لدتسملا بهذم نالطبب حرصي مل مصخلا نأ :يآ )٥(

 اذإو «هآر اذإ يرتشملل رايخلا توبث طرشب بئاغلا عيب زیج ةفينح ابأ نإف «مصخلا دنع

 ةحص وهو ؛طورشم وهو هطورشم لطب حاكنلا ىلع هسايق بجومب طرشلا اذه لطب

 .حيرصتلاب ال ةمزالملاب هل لاطبإ وهف عیبلا
 فشك TIAA)» /۷) ريرحتلا حرش رببحتلا )41/۳( ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .(۵۷ /) رارسألا
1) 



 "هنوكب ةضراعملا قلطم ىلع ديزي هنكل ؛””ةضراعملا نم عون بلقلاو

 يف اهيلإ جاتحي ةريثك نؤم نع '''یغتسیف .روكذملا نيعب هضراعي

 .عماجلا نايبو لصألا نم 217[ ةضراعملا

 هنأ الإ ةضراعملا نع هب "”باجي ام لاؤسلا '"[اذھ] نع باجيو

 .فصولا دوجو عنم هنم طقسي

 .“'ةضراعملا :عساتلا

 .عرفلا يف ةضراعمو «لصألا يف ةضراعم :نامسق يهو

 داسفإ بلقلا ةيعفاشلا ضعب لاقو .ةيعفاشلا ضعبو ةلبانحلا دنع ةضراعم عون بلقلا )١(

 .ةضراعم ال

 (۱۳۹۸/۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ «( 44١ ص) ةدوسملا ء(۲۷۳ /۲) حضاولا :رظنا
 .((۷ ص) ةرصبتلا

 .(هنوكل) :«ع» و «أ» يفو «(هنكل) :«ب» يف (۲)

 .(نيعتسيف) :«(ب») يف (۳)

 .لصألا يف دري مو «عا>و «ب» و «أ» نم تبثملا )٤(

 .(بیجیو) :«عا)و ((با)و «أ» يف (ھ)

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»و «أ» نم تبثملا )٦(

 .(بيبجي) :(ع))و «ب»)و «أ» يف (۷)

 ۲۱۲/0-۲۲۰ ديهمتلا )۱٥٥۸/٥( ةدعلا:يف لاؤسلا اذه نع مالكلا ليصقت :رظنا (۸)

 حرش :(444 /5) رظانلا ةضور ٦۷(: ص) ليقع نبال لدجلا ء(۸/۲٦۱) حضاولا
 حاضيإلا ء(۱۷ ص) لدجلا ملع يت لذجلا ملع ء(۳۹٥-۲۷١ /۳) ةضورلا رصتخم

 حلفم نبال هقفلا لوصأ 45١(. ص) ةدوسملا ء(۹۲ ء۹۵ ص) حالطصالا نيناوقل .

 بكوكلا حرش ء(٣٣٦٥ ء۲۷٦۳ /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا ۱۳۸۹ ء۱۳۸۰ /۳)

 .(۳۱۸ 744 /4) رينملا

ِْ 
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 .لصأ لإ جاتحي و «.هركذي ام ةيحالص ال ريغ ركذ ىلإ جاتي ال هنأل ؛لصألا يف ةضراعملا :" [امهنسحاو] ظ

 هركذي ام ةيحالص ركذ “''[لإ] جاتجب عرفلا يف "”[ةضراعملا ينو 000
 لدتسملاو ءألدتسم "[ضرتعملا] بلقني مث .هل دهشي لصاو «ليلعتلل ٠٠

 .هيلع ًاضرتعم
 :لصألا يف ةضراعملا ىنعمو

 1/١١١ يضتقي ىنعم لدتسملا / هيلع ساق يذلا لصألا يف '"'نیی نأ
 "مک لا

 هركذ ام درفنا ول هنأل ؛“"هفذح ىلإ لدتسملا ”جاتحي ال :موق لاقف

 .هب ليلعتلا حص

 .(اهنسحأو) :«ع»و «ب» و «أ»>و لصألا ينو ((44 4 /۳) رظانلا ةضور نم تبثملا )١(

 .(الف) :«عر»و «بد»و «أ» يف (۲)

 .لصألا يف دري مو ((ع))و «با و (أ» نم تبغملا (۳)

 .لصألا يف دري مو «ع»و «ب» و «أ» نم تبثملا (4)

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب» و «أ» نم تبالا )٥(

 .(نیبعی نأ) :«ع»و «بد»و «أ» يف (5)

 حلصي رخآ ىنعم ضرتعملا يدبي نأ وه :لاقف لصألا يف ةضراعملا ىنعم يوادرملا نب (۷)
 .لدتسملا هب للع ام ريغ ةيلعلل

 هميرحت ليلعتب يفنحلا هضراعف معطلاب ربلا يف لضفلا ابر ميرحت يعفاشلا للع ول :هلاثم

 .توقلا وأ سنج ا وأ ليكلاب
 ۔(۲۷٦۳ /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

 .(جاتحي ال هنإ موق لاق دقف) :«ع»و «ب»»و «أ» يف (۸)

 يف هنع زارتحالا لدتسملا مزلي له لصألا يف ضرتعملا هادبأ يذلا فصولا نأ ينعي (۹)

 :نالوق هيف ؟ال وأ هفذجب هليلد

 .هفذح ىلإ لدتسملا جاتحي ال موق لاق هلوق وه :لوألا لوقلا
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 نوكي نا لامتحال ؛'''ضرتعملا هركذ ام فذح همزلي هنأ :حیحصلاو)

 باد هنإف ؛رهظألا وهو ءاعيمج امه وأ ءلدتسملا هركذ امل ةياعر ؛تبث مكحلا

 . (حلاصملا رابتعا يف عراشلا

 :ةعبرأ قرط '''ہنع لدتسملا باوج يفو

 «ضرتعملا هركذ ام نودب تباث مكحلا كلذ لثم نأ '''نییبت :اهدحأ

 لصألا يف ضرتعملا نيب نإف] .مكحلاب لدتسملا هركذ ام لالقتسا ىلع لديف

 لصأ لك يف مكحلا نوكي نأ زاوجل رخآلا لصألاب ىغلم نيبسانملا نم

 . [ةيعرشلا للعلا يف مزال ريغ سكعلا نإف هب ةصتخ ةلعب ًاللعم

 هيف فلتخملا مكحلا سنج يف ضرتعملا هركذ ام ءاغلإ نيبي نأ : "يناثلا
 .قتعلا ماكحأ سنج يف ةيروكذلا ةفص ءاغلإ  [روهظك]

 ."ةيارسلا يف دبعلاب ةمألا “'قاح إک

 .ينوطلاو ةمادق نبا ہراتخاو يناثلا لوقلا اذه )١(
 ٠١١(. /۳) ةضورلا رصتخ حرش ء(۳/٤٢۹) رظانلا ةضور :رظنا

 .«ع»دو «ب») و «أ» يف ًالوطم درو نیسوقلا نیب ام (؟)

 .(باوجلا يف لدتسمللو) :«ع»و «ب»»و «أ» يف (۴)

 ۔(نیبی نأ) :(ع))و ((با)و «أ» يف )٤(

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»» و «)» نم تبثملا )٥(

 .(يناثلا قيرطلا) :«ع»و «ب»و «أ» يف 0

 .(روهظ) :لصألا ينو ««ع»و «ب»و «أ» نم تبثملا (۷)

 .(انقحلا كلذلو) :((ع))و ((با)و ء.م يف (۸)

 = .قرلا عماجي ثيدحلا يف ةدراولا قتعلا ةيارس يف دبعلاك ةمألا :لدتسملا لوقي نأ :كلذ لاثم (9)

 ۹٦٤



 ام ىلع ؛عراشلا نم هيبنت وأ صنب ةتباث ةلعلا نا نيبي نأ :'''ٹلاثلا
 ۔''ہانرکذ

 ۰ ضرتعلا هزربأ ام ىلع هركذ ام ناحجر '''نییہ نأ :"”عبارلا)

 وه نوكي نأ مزل :ضرتعملا ميلستب امإو ءلیلدب امإ كلذ رهظ اذإف

 .” (ةلعلا

 یت

)۷( 

 .عرفلا يف ةضراعملا :يناثلا ''” [مسقلا]

 .مكحلا توبث هعم عنتمي ام عرفلا يف ركذي نأ :وهو

 قتع نأل ةروكذلا وهو هب عرفلا قاحلإ نم ًاعنام ًافصو لصألا يف نإ :صضرتعملا لوقيف

 يف دجوت ال لاجرلاب ةصقخملا بصانملا عيمجو ءداهجلاو ةداهشلاك حلاصم همزلت ركذلا

 دجوت ال ةروكذلا ناب :ضارتعالا اذه نع لدتسملا بيجيف .ةمألا وه يذلا عرفلا

 .قتعلا ماكحأ نم ءيش امهيلع بترتي ال ًايدرط ًافصو قتعلا ىلإ ةبسنلاب
 .(ه)5-ه16 ص) يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذم :رظنا

 .(ٹلاثلا قيرطلا) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .ةلعلا كلاسم يف هركذ قبس
 .(عبارلا قيرطلا) :«ع»و «بد»و «أ» يف

 .(نيبي نأ وهو) :((ع))و «بد»»و «أ» يف

 دوجو عنم :اهنم یرخآ ًاقرط يوادرملا ركذو «يفوطلاو ةمادق نبا قرطلا هذه ركذ

 مدع :اهنمو «هئافخ نايب :اهنمو ءأرثؤم ضراعملا فصو نوكي ةبلاطملا:اهنمو «فصولا

 .عرفلا يف ضراعم مدع فصولا نأ نايب اهنمو :ہطابضنا

 ريبحتلا 071-207 /8) ةضورلا رصتخم حرش ء(۸/۳٢۹) رظانلا ةضور :رظنا

 07587 /۷) ریرحتلا حرش
 .«ع»و (با) و «أ» يف الوطم درو نيسوقلا نيب ام

 .لصألا ین دري ملو ((ع))و (با) و «آ» نم تبثلا

٦. 



 ٣ب

 :نابرض رهو]

 .رابتعالا داسف

 ًاعنام هنوك تابثإ ىلإ جاتحا «مكحلل ًاعنام هنوك ضرعم يف ركذي دقو
 نوكت نأ رقتفيو ءلصألاو ةلعلا نم همكح تابثإ يف لدتسملا قيرط لثم ىلإ
 وأ صنلا لدتسملا قيرط ناك نإ لدتسملا ةلعك ةوقلا يف '”"ضرتعملا ةلع

 .لّیغ فصوب ةضراعملا ضرتعملا يفكي الف «هيبنتلا

 فصوب ةضراعملا ضرتعملا يفكي الف ةبسانملا هقيرط ناك نإو
 .يهبش

 مكحلا نإف لصأ ىلإ جاتحي ال :ليق دقف :ةيببسلل ًاعنام هنوك ىعدا نإو

 ."”[اهؤافتنا انملع دقو ةمكحلل تبغي

 ۔“!ریثاثلا مدع :“رشاعلا / لاؤسلا

 .(ضرتعملل) :«ب» يف )١(

 .(ىبسل) :«ب» يف (؟)

 .لصألا يف دري ملو « )و «ب» و «أ» نم نيفوقعملا نيب تبثملا ۳

 .(لاؤسلا يف رشاعلا هجولا) :«ع»و (بدو «أ» يف )٤(

 :ماسقأ ةعبرأ ىلإ ريثأتلا مدع لوصألا ءاملع ضعب مّسق )٥(

 .لصألا يف ريثأتلا مدع ٢ ٢ ۔فصولا يف ریثاتلا مدع - ١

 .عرفلا يف ريثأتلا مدع ٤- .مكحلا يف ريثأتلا مدع -۴

 رظانلا ةضور ء(۵۰ ص) ليقع نبال لدجلا ء(١۱۳۲-٠٠٠ )٤/ ديهمتلا :رظنا

 = ء(٦٦ ص) لدجلا ملع يف لڈج لا ملع ((0417/7) ةضورلا رصتخم حرش «)
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 :لصألا يف مکح ا تابثإ يف هنع ىنغتسي ام ليلدلا يف ركذي نأ :''ہانعمو

 .ًايدرط ًافصو "”هنوكل امإو ہنودب تبثي مكحلا نأل امإ

 :لوألا لاثم

 [هعیب] حصي الف ہری مل عيبم : - بئاغلا عيب يف - "'ليق ول ام ٤٤)

 يف ريطلا عیب حصي ال هنأل ؛عئاض ةيؤرلا مدع ركذف ہءاوم ا يف ريطلاك

 ."ايئرم ناك ولو ؛ءاوهلا

 زوجي الف اهرصق زوجي ال ةالص : - حيصلا يف - مهلوق :يناثلا لاثمو)

 '" (ىفخي ال ام ىلع يدرط فصو اذهف «برغم اك تقولا ىلع اهميدقت .

 ."”بيكرتلا :رشع يداحلا لاؤسلا

 .مصخلا بهذم فالتخا نم بكرملا سايقلا :وهو

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ١١١١ /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ٦٢٤( ص) ةدرسملا

 بيترت يف جاهنملا 2501-7514 )٤/ ريملا بكوكلا حرش 0052973-80

 ء9۵ ص) جاجحلا

 .(اھانعمو) :«عا>و (بارو «أ» يف

 .(هنوك) :«عا>و «با»و «أ» يف

 .(اولاق ول ام) :«ع» يفو ؛(لاق ول ام) :«ب» و «أ» يف

 .(هعم) لصألا یو ((ع)ر «بد» و «أ» نم تبثملا

 ركذف :ءاوفا يف ريطلاك) :(بد ينو (ًابیرق ناک ولو ءاوھا یف ريطلاك) : «ع»و ہاد يف

 يف ريطلاك هعيب حصي ال هنإف ؛هنودب لصألا يف تبثي مکح ا نإف «عنام ةيؤرلا مدع

 .(ًابيرق ناك ولو ءاوه لا
 .«ع»>و «باذو «أ» يف ًالوطم درو نیسوقلا نيب ام

 رصتخم حرش ء((۹۵۳/۳) رظانلا ةضور :يف لاؤسلا اذه نع مالكلا لیصفت رظنا

 حلفم نبال هقفلا لوصأ :؛(۷۰ ص) لدجلا ملع يف لذجلا ملع :.(561 /۳) ةضورلا

 ۔(٤/۳۱۳) رین ا بكوكلا حرش ‹(۳۹۳۹ /۷) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء۱۳۸۷ /۳)
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 اهسفن جوزت الف ىثنأ اهنإ : - ''' [ةغلابلا] ةأرملا يف - ليق ول امك
 .""اهرغصل ؛اهسفن جوزت ال اهنأ دقتعي مصخلاف ؛ةرشع '''[سمخ] ةنباک

 ىلإ مالكلا درب ةلأسملا هقف نع رارف هنإف ؛“'دساف سايق اذه :ليقف

 .هسكع نم ىلوأب كلذ سيلو «ىرخآ ةلاسم يهو ؛غولبلا نس رادقم

 يف ةعزانملا ىلإ عجار '''ہلصاح نأل ؛هب كسمتلا حصي :ليقو

 نم هيعدي ام ملسيل ؛هب مكحلا ليلعت / ضرتعملا يعدي ام لاطبإو «لصألا

 .لصألا يف عماجلا

 .(غلابلا) :«ع») و «أ»و لصألا يفو «ب» نم تبثملا ()

 .(ةسمخ) :«ع»و (بدو «أ»و لصألا يفو (4017 /۳) رظانلا ةضور نم تبثملا (؟)

 ءاهتثونأل اهسفن جوزت ال ةرشع سم تنب نأ نادقتعي يعفاشلاو دمحأ مامإلا نأ كلذو (۳)

(£) 

(e) 

00 

 .ةرشع عستل هدنع غلبت امنإ ةيراجلا ذإ اهرغصل اهسفن جوزت ال اهنأ دقتعي ةفينح وبأو
 ءانب سايقلا مظتنا ةرشع سخ تنبك اهسفن جوزت الف ىثنأ :ةغلابلا يف يلبنحلا لاق اذإف

 ىلإ امهنم لك دنع هدانتساو ؛نیتلعلا نم نيمصخلا نيب لصألا مكح بيكرت ىلع

 .لصألاو عرفلا يف ةلعلا فالتخال سايقلا ةحص عنم امهدحأل زاج اذهلو «هتلع

 ةرشع سم تنب يف عنملاو ةثونألاب ةغلابلا يف عنملا تللع تنا :لدتسملل يقنحلا لوقيف

 .قاحلإلا حصي الف عرفلاو لصألا ةلع تقفتا امف «رغصلاب للعم يدنع

 ۵٥٥(. /۳) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 .يدادغبلا دمحم وبأو ةمادق نبا لوقلا اذه راتخاو «دساف بيكرتلا لاؤس نأ يأ

 .(1788 /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ؛(401" /۳) رظانلا ةضور :رظنا

 .يلعبلاو راجنلا نباو يوادرملاو يفوطلا لوقلا اذه راتخا

 ريبحتلا ۷١( ص) لدجلا ملع يف لذجلا ملع :2504 /5) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 حرش ریرح ا رخذلا 0715 /5) رین ا بكوكلا حرش ؛(۳۹/۷٣٦۳٤) ريرحتلا حرش

 ۱۷٢١(. ص) ريرحتلا رصتخم

 .(لاؤسلا لصاح) :«ع»و «بد»و «أ» يف
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 .'”[عضاولا رئاس يف امک] سابقا داسف كلذ نم مزلی الو

 (”7بجوملاب لوقلا :رشع يناثلا

 '؟یدایا ءاقب عم هلیلدل ًابجوم لدتسملا هلعج ام لست :هتقيقحو

 .لدتسملا عطقنا :هجوت اذإو

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»و «أ» نم تبثلا

 اهرسكب بجوملا امآ «لدتسملا ليلد هبجوأ اب لوقلا :يأ میج ا حتفب بّجوملاب لوقلا
 .مكحلل يضتقملا ليلدلا وهف
 ۱۸١/5 ديهمتلا ء(١١٤٣۱ )٥/ ةدعلا :يف لاؤسلا اذه نع مالكلا ليصفت رظناو

 حرش ؛((۴/٥۹۰) رظانلا ةضور ء(٦٦ ص) ليقع نبال لدجلا )۲٦٦/٢( حضاولا

 حاضيإلا « ء(۷۹ ء۷۸ ص) لدجلا ملع يف لذجلا ملع ء(٥٥٤ /۳) ةضورلا رصتخ

 يلعبلا رصتخم ١4٠5(« /7) حلفم نبال هقفلا لوصأ ؛(۲۰۷ ص) حالطصالا نيناوقل

 «(۳۳۹/۲) رينملا بكوكلا حرش ؛(۷/٥۷٦۳) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۹٥۱ ص)

 لدجلا يف ةيفاكلا ء(۱۰۸ ص) لدجلا يف ةنوعملا ء(۱۷۳ص) جاجحلا بيترت يف جاهنملا

 .(١15ص)

 .(ميلستلا) :«ع» و «أ» يف

 ىوعد عم ليلدلا ىضتقم ميلست وأ لولدملا عنم عم لیلدلا ميلست هنأب يفوطلا هفّرعو

 جراخ ًادح یتآ نميف يعقاشلا لاق اذإ :وهو بجؤملاب لوقلا لاثم ركذو :فالخلا ءاقب

 ناكف هنم ءافیتسالا زاوج ببس دجو هنأل ہدخ لا هنم ىفوتسي مرحلا ىلإ امل مث مرحلا
 .ًارئاج
 يف عزانا اناو زئاج دحلا ءافیتسا ناو كليلد بجومب لئاق انا:يفنح لا وأ يلبنحلا لوقیف

 لدتسملل ملس دق اذهف «هزاوج يضتقي ام كليلد يف سيلو مرحلا ةمرح كته زاوج

 كته وهو رخآ ءيش يف فالخلا ءاقب ىعداو دحلا ءافيتسا زاوج وهو هليلد ىضتقم

 .مرحلا ةمرح
 ,(686 /7) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
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 ةعزانملا هل زوجت ال ةلعلاو مکح لا ميلست دعب '''ذإ ؛ةلئسألا رخآ وهو

 :لب ءامهنم دحاو يف

 ۔'''ضرتعملا عطقنيف دسفي نأ امإو ؛لدتسملا عطقنیف حصي نأ امإ

 :ناعضوم كلذ”'درومو

 . ”مصخلل ًاذخام هدقتعي اميف ليلدلا بصني نأ :امھدحا

 بوجو عنمي ال ةليسولا يف توافتلا : - لقثملاب لتقلا يف - لاق ول امك

 .هيلإ لسوتملا یف توافتلاك صاصقلا

 عنمي ال ةليسولا يف توافتلاو «ليلدلا بجومب لئاق انأ :ضرتعملا لوقيف

 تربث :عئام ا مدع نم مزلی ال هنإف ؛صاصقلا مزلي الو لتقلا بوجو

 “مکے ا

 .(نإ) :«ب» يف )١(

 هب نأل ؛لذتسملا عطقنا ًاحيحص لدتسملا ىلع هجوتو بجوملاب لوقلا حص اذإ هنأ يأ )٢(

 ہداسفب ذإ ضرتعملا عطقنا بجوملاب لوقلا دسف اذإو ؛عازنلا لحم لوانتي مل هليلد نأ نيبت

 .هضراعم نع ًاملاس عازنلا لحم ىلع لدتسملا ليلد تبغي

 )۵٥٥/٣(. قباسلا ردصملا :رظنا

 .ىراعدلا نم وأ ماكحألا نم بجوملاب لوقلا هيف دري يذلا لح ا :يأ (۳)

 .هبهذم نع ضرتعملا هب عفديف ضرتعملا ذخأم لاطبإ ىلع بجوملاب لوقلا دورو وه :يأ )٤(

 :يفنحلا ضرتعملا لوقيو )٥(

 اذهو «هيف عازنلاو هتابثإل حلاصلا ببسلا وهو هيضتقم دوجو نم هتوبث ہمزلی امنإ لب
 ءاهتوافت عم تالآلا نم اهوحن وأ نيكسلا وأ فيسلاب لتقلاب يدنع صاصقلا بجي

 .لقثملا فالخب ندبلا يف نايرسلاب قاهزإلل ةحلاص تناك امل نکل

 .(059/7) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
TY. 



 :هعفد يف لدتس ا قيرطو

 دوصقم فالخلا نأ نيبي وأ «هيلع ردق نإ هنم عازنلا لحم موزل نيبي نأ

 .ليلدلا يف هل ضرعي اميف

 «فالخلا ءاقب عم هميلست ضرتعملا نكمي مكحل ضرعتي / نأ :يناثلا

 بجتف هيلع ةقباسملا زوجت ناويح : - ليخلا ةاكز بوجو يف - لاق ول امك
 .لبولاك هيف ةاكزلا

 «ةراجتلا ةاكز اهيف بچت :يدنعو «هبجومب لئاق انأ :ضرتعملا لوقیف

 عضوم ىلإ فرصني ماللاو فلألاب ةاكزلا :لوقيف «نيعلا ةاكز يف عازنلاو

 ۔'''ایٹفلا لحمو فالخلا

 اذه :سايقلا ةافن لوقك :'''كلذ ريغب سايقلا ىلع ضرتعي دقو

 .ةجح هنأ ملسن الف ''نیدلا يف سایقلل لامعتسا

 وحنو «تارافكلاو دودحلا يف سايقلل '''لامعتسا اذه :ةيفنحلا لوقو

 ىلإ ةجاح الف اهنع باوجلاو ءانموصخ ةجح انركذو ٴیضم ام كلذ

 ةاكز يف ناك امنإ عازتلا :لدتسملا لوقي نأ بجوم اب لوقلا نم اذه لثم باوجو يأ )١(
 نيعلا ةاكز وهو دوهعملا عازتلا لحم ىلإ فرصنیف ماللاب ةاكزلا تفرع دقو ءنیعلا
 .هريغ ىلإ لولدمل كرت هنأل عمسي ال ةميقلا ةاكز ىلإ لودعلاف

 .(011/) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
 .(هانرکذ ام ريغب) :(ع))و «بد>و «أ» يف )٢(

 .(نيدلا يف لامعتسا) :«ع»و «ب»و «أ» يف (۳)

 .(لمعتسي) :(ع))و (ب)و «أ» يف )٤(

 .(ىضم اميف هلئاسم انيب اھ) :(ع)) و «أ» يفو ؛.(ىضم اميف هلئاسم اهيف امم) :«ب») يف (4)
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 نسحأ هنأ فالخ الو .ةلئسألا بيترت بوجو ٤ ''!فاتعاو ."هتداعإ

 "لوو

 .(اهتداعإ) :«ع» و «أ» يف ۸)

 .(فلتخا دقو) :«ع»و «ب»»و «أ» يف )٢(

 يضفي ال هجو ىلع اهبيترت نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقف عازنلا لحم ريرحت وه اذه (۳)

 نوكي نأ هلاوحأ لقاف حيبق ميلستلا دعب عنملا نأل ىلوأ ميلستلا دعب عنملا ىلإ ضرتعملاب

 :نيلوق ىلع هيف ءاملعلا فلتخا دقف هبوجو امأ .ىلوأ هئم زرحتلا

 .يدادغبلا دمحم وبأو يملا نبا هراتخاو ةلئسألا بيترت بجي هنأ :لوألا لوقلا

 .يفوطلاو ةمادق نبا هراتخاو ةلئسألا بینرت بجي ال هنأ :يناثلا لوقلا

 ملع ین لذجلا ملع :.(259/7) ةضورلا رصتخ حرش ء(۹۰۷/۴۳) رظانلا ةضور :رظنا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(١٤٢۱ /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۸۱ ص) لدجلا

 ۳٥٣(. /4) ری ا بكوكلا حرش ء۷)
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 لصف

 دهتجملا مكح يف

 ."”لعف يف عسولا غارفتساو دوهجلا لذب :ةغللا یف داهتجالا

 الو ءىحرلا لمح يف دهتجا :لاقي :دهج هيف اميف الإ لمعتسي الو 0

 .ةلدرخ لمح يف دهتجا :لاقي 00

 ١/٠٠١ ماكحأب ملعلا يف دوھج ا ''لذبہ صوصخم :ءاهقفلا فرع / يف وهو
mM 5 

 . عرشلا

 .بلط ديزم نع زجعلاب هسفن نم سجي نأ ىلإ '''بلطی نأ :هنم ماتلاو

 ۔(۲/۱١۱) رينملا حابصملا ء(۱۳۳ /۳) برعلا ناسل :رظنا

 .(لدب) :(ب» يف

 .ةمادق نبا فيرعتلا اذهب هفّرع

 .لاعفألا نم لعف يف عسولا غارفتساو دوھج ا لذب نع ةرابع هنأب يلازغلا هفرعو
 .يعرشلا مکح ا فّرعت يف دهجلا لذب هنأب ینوطلا هفّرعو

 ةيعرشلا ماكحألا نم ءيشب نظلا بلط يف عسولا غارفتسا وه :لاقف يدمآلا ةفّرعو

 .هيف ديزملا نع زجعلا سفنلا نم سحي هجو ىلع
 .يعرش مول هيف هقحلي اميف رظنلا يف غارفتسا هنأب ینارقلا هفّرعو
 .يعرش مكح كردل هعسو هيقفلا غارفتسا هنأب يوادرم او حلفم نبا هفّرعو

 نبال هقفلا لوصأ ء(۳/٦۵۷) ةضورلا رصتخم حرش ؛(۹۰۹/۳) رظانلا ةضور :رظنا

 ء(٥۳۸۱ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ١57 ص) يلعبلا رصتخ ء(۹٤٢۱ )٤/ حلفم

 .(50/8/5) رينملا بكوكلا حرش

 .(بلطلا يف عسولا لذبي نأ) :((ع)و ((بالو «أ» يف )٤(
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 :'دهتجلا طرشو

 ةّئسلاو ؛باتکلا :"'يهو اھ ةرمثلا ماكحألا كرادمب هتطاحإ

 يف مكحلا يف ربتعي امو ءاهل عباتلا سايقلاو ءلاح ا باحصتساو ءعامجإلاو

 .اهنم هميدقت بجي ام ميدقتو " [ةلمجلا]

 .هلوق ىلع دامتعالا زاوحجل طرش '''اھٹکل ؛ةلادعلا طرتشت الو

 :باتكلا (*!ةفرعم نم بجاولاو

 ۱ ."ةيآ ةئامسخ ردق “وهو '"”[ ماكحألاب هنم] قلعتي ام '”'[ةفرعم]

 )١( ديهمتلا ء(٥/۹۰٥۱) ةدعلا :يف دھتج ا طورش رظنا )٤/ حضاولا ء(۳۹۰ )۱/ ۲۷۳-۲٦۸(:

 رصتخ حرش ء((۹۲۰ /۳) رظانلا ةضور ء(١١ ص) نادم نبال يتفملاو ىوتفلا ةفص
 حلفم نبال هقفلا لوصأ .(514 ص) ةدوسملا ء((۵۷۹/۳) ةضورلا )1977/4(.

 رین ا بكوكلا حرش ء((۳۸۱۷ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۷۳ ص) يلعبلا رصتخ

.))459/4( 

 .(اھانلضف يتلا لوصألا يهو) :(ع))و ((بالو «أ» يف )٢(

 .(ةمكحلا) :لصألا يفو «عر>و «ب)» و «أ» نم تبثملا (۳)

 .(اهنكل ًادهتجم هنوكل ًاطرش تسيلف ةلادعلا امأف) :(ع)3ر «ب»و «أ» يف )٤(

 )٥( .(ةفرعم يف) :«عا)و «با»و «أ» يف ۱

 .لصألا يف دري لو ((ع)و ((با) و «أ» نم تبثلا )٦(

 .(هنم ماكحألاب) :لصألا يفو «ع»و «ب»و «أ» نم تبثملا (۷)

 .(يهو) :«عا)و ((بالو «أ» يف (۸)

 .يونسإلاو يزارلا نيدلا رخفو يلازغلا ددعلا اذهب اعددح دقو (9)
 ىكحو «عطاسلا بكوكلا حرش يف يطويسلا هاكح ةيآ ةئام ماكحألا تايآ نإ :ليقو

 ةخسان تايآ عستو ةيآ ةئام نآرقلا يف لاق هنأ كاحضلا نع هريسفت يف يوغبلا

 = .مارحو لالح ةيآ فلأو ةخوسنمو
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 اهيلإ جاتح ا ةيآلا بلطي ىتح اهعقاومب هملع لب ءاهظفح طرتشي الو

 .اهيلإ هتجاح تقو

 :20ةكسلا نمو

 .ةروصحم اهترثك عم يهو «ماكحألا ثيداحأ ةفرعم

 لدتسملا نأ فرعي نأ هيفكيو ءاهنم خوسنملاو خسانلا ةفرعم نم دبالو

 .خوسنم ريغ ةثداح ا هذه يف هب .

 :هيلع دمتعملا ''”ثيدحلا ةحص ةفرعم ىلإ جاتحيو

 ."””ههظفحو هتاور ةلادع ةفرعمب امإ

 كلذ يف ماكحألا ةلدأ رادقم نأو ربتعم ريغ ريدقتلا اذه نأ حيحصلاو يفوطلا لاقو =

 نم طبنتست كلذك يهاونلاو رماوألا نم طبنتست امك عرشلا ماكحأ نإف ہرصحنم ريغ ۱

 نم ءيش اهنم طبنتسيو الإ ةيآ ميركلا نآرقلا يف دجوی نأ لقف ظعاوللو صبصاقألا 020
 نايب هنم دصق ام ىلإ اورظن امنإ ةيآ ةئامسمخ يف اهورصح نيذلا ءالؤه ناکو ؛ماکحألا 0

 .هنم تدیفتسا ام نود ماكحألا

 ريسفت :«(018/14) لوسلا ةياهن (۳۳/۳/۲) لوصح ا ء(٤/٦) ىفصتسملا :رظنا

 عطاسلا بكوكلا حرش ؛((۵۷۸٦-۷۷١ /۳) ةضورلا رصتخم حرش ء(١/٢٥۲) يوغبلا

 .(۳۸۷۰-۳۸۷۲ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ۸ 7)

 .(ةنسلا ةفرعم يف طرتشملاو) :«ع»و «ب»»و «أ» يف

 .(ثيدحلا ةحص ةفرعمو) :(ع))و ((با)و «أ» يف

 فرعي نأو انتمو ًادنس فیعضلاو ثیدحلا نم حیحصلا فرعی نأو :يوادرملا لاق

 = .ريجني ال امو رخآ قيرطب فعضلا نم ربجنی ام ملعيل فعضلاو ةوقلا يف ةاورلا لاح کت
 ہت 0



 ./ ةحيحصلا بتکلا نم هذخأب امإو ب۰۵

 .؟ال مآ ؟اهيف فلتخ يه له اهب ىتفملا

 ."هباب يف ركذ ام لاحلا "باحصتسا نم ملعيو

 .'”اهطورشو ةلدألا بصن ةفرعم ىلإ جاتحيو :

 :ثيدحلا ةمئآ مالك ىلع ةنمزألا هذه يف اهلك رومألا هذه يف ليوعتلا يفكي نکل
 كلذب ةفرعملا لهأ مهنأل ؛مهوحنو ینطقرادلاو دواد يبأو ملسمو يراخبلاو دمحأك

 .ميقلا يف نيموقملا لوقب ذخان امك مهوقب ذخألا زاجف

 .(7 809 /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا

 نم مآ هيلع عمجملا نم يه له اهيف يتقي يتلا ةلأسملا نأ) :«ع»و ءبدو «أ» يف

 .(ةثداح يه مأ ءهيف فلتخملا

 .(باحصتساب) :«ب» يف

 .(هباب يف هانركذ ام ىلع) :«عا>و (؛با)و «أ» يف

 ليلدلا بصن ةيفيك هب ققحتيو موقتي امو ةلدألا ريرقت فرعي نأ دهتجملل طرتشي :يأ
 ىلع كلذ يف فلتخا ؟قطنملا ةفرعم طرتشي له نکل «بولطملا ىلع هتلالد هجوو
 :نيلوق

 ريرقتو ةلدألا بصن ةفرعم ققحتت هب ذإ قطنملا ةقرعم مهضعب طرتشا :لوألا لوقلا

 .بلاطملا اهجاتنإ هجوو اهتامدقم
 اوناک فلسلا نأل كلذو ؛ینوطلا هراتخاو قطنملا ةفرعم طرتشي ال هنأ :يناثلا لوقلا

 اهتلالدو ةلدألا بصن ةيفيك نوفرعي مهنأل «يحالطصالا قطنملا اوفرعب ملو نيدهتجم
 .هيف مهلثم كلذ هنكمآ اذإ مھدعب نمف ةبردلاب بلاطملا ىلع
 .(0875 /۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
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 ام :وهو برعلا باطخ مهف هب رسيتي ةغللاو وحنلا نم ءيش ةفرعمو

 هماعو ءهزاجمو هتقيقح.و 2 ”هلمجمو «هرهاظو :مالکلا حیرص نيب هب زي ا

 هلحلو هاوحفو هصنو «هديقمو هقلطمو .ههباشتمو "کو .هصاخو

 .7”ةكسلاو باتكلاب قلعتي ام هم وهفمو

00 

 .“هقفلا (*”عيرافت ةفرعم ىلإ ةجاح الو

 عيمج يف داھتجالا ةبتر غولب :ةلاسم يف ''داھتجالا طرش نم سیلو

 دھتجم وهف :اهيف رظنلا قرطو «ةدحاولا ةلأسملا ةلدأ ملع ىتم لب «لئاسملا :

 .(همکحو) :((ع))و ((بالو «أ» يف

 1 .(هلمجمو) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 ةنسلاو باتكلا هب قلعتي يذلا ردقلا الإ كلذ نم مزلي الو) :((ع)و ((پ)2)و «آ) يف

 .(هيف دصاقملا قئاقد كردو باطخ ا عقاوم ىلع هب یلوتسیو

 .(اهيلإ ةجاح الف هقفلا عیرافت اماف) :«ع»و «بد>و «أ» يف

 اعدّلو يتلا داهتجالا عورف نم كلذ نأل ؛هقفلا عیرافت فرعي نأ طرتشي ال يأ

 فقوتل ںودلا مزل داهتجالا يف اهتفرعم تطرتشا ولف هبصنم ةزايح دعب نودھتج ا
 طارتشا مدعب لاقو .هقفلا عيرافت وه يذلا عرفلا ىلع داهتجالا وه يذلا لصألا

 .لوصألا ءاملع رثكأ هقفلا عيرافت

 ليم هيلإو ينييارفسإلا قاحسإ وبأ هراتخاو هقفلا ةفرعم دھتج ا يف طرتشي :يناثلا لوقلا

 .ىلازغلا

 1١5(: /4) ىفصتسملا (۵۸۲/۳) ةضورلا رصتخم حرش ۹١۳( /۳) رظانلا ةضور :رظنا

 ىلع يلح ا حرش ء(۸۷۷ /۳) عماوح ا عج حرش عمام ا ثيغلا ء(١۳ /۳ /۲) لوصح ا

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٦٢/۲۰۰) طیح ا رحبلا ء(۲/٤۳۸) عماوجلا عج نتم

 )٦٦/١١(. رارسألا فشك ء(٤/٤٦٦٦) ریئ ا بكوكلا حرش (۳۸۷۸/۸)

 .(داهتجالا ةبتر غولب يف طرتشي الو) :(ع)و «با)و «أ» يف
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 ۔'”اھریغ مکح لھج نإو اهيف

 يف نوفقوتي مهدعب ةمئألاو - مهنع هللا يضر - ةباحصلا ناك دقف]
 .'"[لئاس

 ةيعفاشلاو ةلبانحلا رثكأ لوق وهو .لوألا لوقلا وه اذهو داهتجالا أزجتي نأ زرجي يأ )١(

 .ةیفنح او ةیکلا او

 عيمج يف داھتجالا ةبتر غولب دھتج ا طرش نمو أزجتي ال داهتجالا نأ :يناثلا لوقلا

 ءورسخ المو يرانفلا ةیفنحلا نم هراتخاو ةفينح يبأ مامإلا نع لوقنلا وهو «لئاسملا

 .ةفينح يبأ نع لوقنلا وهو ؤزجتلا مدع قحلاو :يرانفلا لاق

 .ةلأسم ال باب یف ؤزجتلا زوجي :ثلاثلا لوقلا

 .اهريغ يف ال ضئارفلا يف ؤزجتلا زوجي :عبارلا لوقلا
 ٦۸٥( /۳) ةضورلا رصتخ حرش ؛(۳٦۹ /۳) رظانلا ةضور ء(۳۹۳ /4) ديهمتلا :رظنا

 حرش ريبحتلا ء(١٦۱ ص) يلعبلا رصتخم )١559/54(. حلفم نبال هقفلا لوصأ

 :(۱۷۱ ص) ریرح ا رخذلا ء((٣۷۳ /5) رب ا بكوكلا حرش ء(۳۸۸۱/۸) ريرحتلا

 حرش ء((٤/١٤٦۱) يدمآلل ماكحإلا ک(۳۷ /۳/۲) لوصح ا )١5/5(. ىفصتسملا

 بجاح ا نبا رصتخم ىلع دضعلا حرش ء(٢/٦۳۸) عماوجلا عمج نتم ىلع يلحملا

 ء(٦/۲۰۹) طیح ا رحبلا ء(۸۸۰/۳) عماوجلا عمج حرش عماملا ثيغلا ء(۲۹۰/۲)

 باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(۳۸٤ ء۳۴۷٦ ص) یئارقلل لوصفلا حيقنت حرش

 ء(٢/٤٢٦) عئارشلا لوصأ يف عئادبلا لوصف ء(٤/۱۷) رارسألا فشک ۱/7

 ((185 /4) ريرحتلا ريسيت ء(۹٦۳ص) ورسخ الل لوصألا ةاقرم حرش يف لوصألا ةآرم

 .۔(٣٦۳ /۲) تومحرلا حتاوف

 .لصألا يف دری لو (ع) و (باو «أ» نم تبثملا (0)
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 :نیالثو ةتس يف لاقف ةلأسم نيعبرأ نع - هللا همحر - كلام '''لٹسو 3

 دح نع هل ًاجرخم لئاسملا كلت يف هفقوت نكي و "؛یردا لت

 گداھتجالا :

 .(لئس) :«ع»و «ب»و «أ» يف 0 )١(

 .(۲۹۰/1) دضعلا حرش عم بجاحلا نبا رصتخم :يف كلام مامإلل لوقلا اذه ةبسن رظنا - )٢(

 .(داهتجالا ةجرد نع كلذب جرخم ملو) :«ع»و «ب»و «أ» يف (9) ۴
 ا ین



 ةلاسم

7 
 زوجيو «بئاغلل لت يلا نمز يف داهتجالاو سايقلاب دبعتلا زوجي

 9 ©©هئذإِب رضاحلل

 . /  “اتلطم ةيعفاشلا رثكأ هزوجو ۰

 :نيلوق ىلع هيف ءاملعلا فلتخا دقف يلقعلا زاوج ا امأ ءأعرش زوجي :يأ )١(
 .روهمجلل يوادرملاو يدمآلا هبسنو ًالقع زوجي :لوألا لوقلا

 .ًالقع زوجي ال :يناثلا لوقلا
 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٢/٥۱۷) يدمآلل ماكحإلا ء(٣/٤١٦) ديهمتلا :رظنا

 )٦/ ۲٢٢(. طیح ا رحبلا ء((۳۹۱۲ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء٤)

 )٢( چن هنذإب كلذ هل زوجیف رضاح لا امأو بئاغلل ب لوسر نمز یئ) :(ع))و «ب»و «أ» يف (. |

 ظ .ینوطلاو ةمادق نباو باطخلا وبأ هراتخاو لوألا لوقلا وه اذه ()

 .(۵۸۹/۳) ةضورلا رصتخ حرش ء(۹۲۵/۴) رظانلا ةضور ٦٢٤( /۳) ديهمتلا :رظنا

 .(طارتشا ریغب هنوزوجي ةيعفاشلا رثكأو) :«ع»و «با»و «أ» يف )٤(

 يوادرملاو حلفم نباو ليقع نباو ةدعلا يف يضاقلا هراتخاو يناثلا لوقلا وه اذه (5)
 يواشوشلاو يفارقلاو بجاحلا نبا هراتخاو ہعابتاو يزارلا مهنمو ةيعفاشلا رثكأو

 .ةيفنحلا رثكأو
 ,(1505/4) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء((٥/۳۹۱) حضارلا ء(۱۵۹۰ /0) ةدعلا :رظنا
 ةرصبتلا ([۸۱/8) رينملا بكوكلا حرش ء(۳۹۱۲/۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 )۱۷۱/٤( يدمآلل ماكحإلا ١/ ٠١(« /۲) لوصح ا ء((١/۱۹) ىفصتسملا :.(014 ص)
 جاهبإلا ء(۸۲۷ /۲) جاهنملا ىلع يناهفصألا حرش :(184 /۲) لوصح ا نم ليصحتلا

 ةياهن :(058/4) لوصألا جاهنم حرش لوسلا ةياهن ؛(۳/٢٥۲) جاهنملا حرش
 «(575ص) ينارقلل لوصفلا حيقنت حرش (ء۳۸۷/۸) لوصألا ةيارد يف لوصولا

 حتاوف ء(٤/۱۹۳) ريرحتلا ريسبت ((۱۰۷ 1١7 /5) باهشلا حیقنت نع باقنلا عفر
 )۳۷۰٣/۲(. توحر لا
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 .يحولاب مکح لا ناكمإل '' #4 "'هنمز يف سايقلاب دبعتلا موق ركنأو
 . 7" ضاحلا نود بئاغلل نورخآ هزاجأو

 .*”هبوصف :ييأر دهتجأ :لاق نيح ذاعم ةصق :انلو

 هبيوصتو « 'ذاعم نب دعس ىلإ - ةظيرق ينب يف - مكحلا هضيوفتو
(۷) 

 .( 35 هللا لوسر نمز يف) :(بد يف

 نیملکتلا ضعبو مشاه يبأو يئابجلا يلع يبا لوق وهو ثلاثلا لوقلا وه اذه

 ۱ .ةيعفاشلا ضعبو
 ماكحإلا ء(٢/۴/٦۲) لوصح ا .( 6١9 ص) ةرصبتلا ء(۷۲۲/۲) دمتعملا :رظنا

 )٦/ ۲٢٢(. طیح ا رحبلا (۱۱۹ ص) ةدوسملا ء(٤/٥۱۷) يدمآلل

 .(رضاحلل زوجي الو بئاغلل زوجي نورخآ لاقو) :(ع)و (بالو «أ» يف

 ناهربلا يف ينيوجلاو :.(458 ص) لوخنملا يف يلازفلا هراتخاو .عبارلا لوقلا وه اذه

(01/۲) 

 فالخب زاج -- امهنع ہللا يضر - ذاعمو يلعك ًايضاق بئاغلا ناك نإ :سماخلا لوقلا
 .يوادرملاو يدنغاو يدمآلاو يلازغلا هركذ لوقلا اذهو ايضاق نكي مل اذإ بئاغلاو رضاح ا
 ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(٤/٥۱۷) يدمآلل ماكحإلا ء(١٤/۱۹) ىفصتسملا :رظنا

 .(۳۹۱۵ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۸/٦۳۸۱) لوصألا

 ءيراصنألا لهشألادبع نب ديز نب سيقلا ئرما نب نامعنلا نب ذاعم نب دعس :وه

 مّلعي ةنيدملا ىلإ 45 ينلا هلسرأ امل ريمع نب بعصم دي ىلع ملسأ «سوألا ديس
 اولزنو ةظيرق ینب يف # هللا لوسر همکحو «قدنخلاو ًأدحاو ًاردب دهشو «نيملسملا
 هنم تامف هحرج ضقتنا مث ًارهش شاعف مهسب قدنخلا موي يمر دقو ؛همكح ىلع
 ھ٥ نس

 ۸٤(. /۳) ةباصإلا ء(٢/٦۱۰) باعيتسالا :يف ةمجرت هل

 ىلع ةظيرق لهأ لزن :لاق - ه - يردخلا ديعس يبأ نع ملسمو يراخبلا هجرخأ

 = لاق دجسملا نم اند املف «رامح ىلع ىتأف دعس ىلإ ۶# يتلا لسراف ذاعم نب دعس مكح
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 .ةدسفم الو «لاحم ىلإ يضفي الو ءةلاحتسا كلذ يف سیلو

 .هتعجارم ىلع ةردقلا عم ضعب نع مهضعب يوري ةباحصلا ناكو

 .ًادوجوم هلعجي ال صنلا ناكمإو

 لتقت :لاقف كمكح ىلع اولزن ءالؤه :لاقف «مكريخ وأ مكديس ىلإ اوموق :راصنألل =

 .كلملا مکحب :لاق ابرو هللا مكحم تيضق :لاق مهيرارذ ىبستو مهتلتاقم

 بازحألا نم 45 ينلا عجرم باب «يزاغملا باتك ء(۱۱۹/۳) يراخبلا حيحص :رظنا

 لاتق زاوج باب :داهجلا باتك ء(۱۲۸۹/۳) ملسم حيحص )٤۱۲۱(« ثيدحلا مقر

 .(19/54) ثيدحلا مقر دهعلا ضقن نم
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 لصف

 . هيف صن ال اميف داهتجالاب ًادبعتم لب ىنلا نوكي نأ زوجي

 يحولاب مكحلا فاشكتسا ىلع رداق هنأل ؛”موق كلذ رکناو

 .حيرصلا
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 هراتخاو ءامهباحصأ رثكأو يعفاشلاو دم ا مامإلا لوق وهو لوألا لوقلا وه اذه

 بجاح ا نباو يكبسلا نباو يواضيبلاو يدمآلاو يزارلا نيدلا رخفو يلازغلا

 .فسوي وبأ يضاقلاو

 رصتخم حرش ؛(459/7) رظانلا ةضور ؛((٤١٦ /۳) ديهمتلا ء(٤/۱۵۷۸) ةدعلا :رظنا

 )١47١/4(« حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٥۵۱ ص) ةدوسملا ء(۵۹۳/۳) ةضورلا

 رينملا بكوكلا حرش «(۳۸۹۱ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(١٦۱ ص) يلعبلا رصتخ

 )۲۲٢/٢( ىفصتسملا ؛(( 078١ ص) ةرصبتلا ء((۱۷۱ ص) ريرحلا رخذلا .(178/4)

 :(757/7) جاهنملا حرش ين جاهبإلا )٤/ ٠٠١ يدمآلل ماكحإإلا ء(۹/۳/۲) لوصح

 دضعلا حرش عم بجاح ا نبا رضتخ (۳۷۹۰ /۸) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن

 باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر «(٦۳٤ص) لوصفلا حیقنت حرش ء۲)

 ريسيت ء((۹۱/۲) يسخرسلا لوصأ ء(٤1٦ ص) لوصألا نازيم )5--3١(.:

 ۳٦٣(. /۲) تومحرلا حتاوف ء(۱۸۵ )٤/ ريرحتلا

 رٹکاو .مشاه يبأو يئابجلا يلع يباك ةلزتعملا رثكأ لوق وهو يناثلا لوقلا وه اذه

 يربكعلا صفح وبأ ةلبانحلا نم هراتخاو دمحا مامإلا نع ةيناث ةياور رهو «ةيرعشألا

 .دماح نباو

 : .ىلعي
TAT 



 .ناداضتم امهف لامتحالا هيلإ قرطتي نظلاو ءعطاق صن هلوق نألو

 .ةدسفم ىلإ الو هيلإ ىضفي الو ءلاحم سيل هنأ :انلو

 نم مهل تبث اميف مهكراشي وهو .هتمأل قيرط داهتجالا نألو
 .ماكحألا

 .مكحلا فاشكتسا ىلع رداق وه :مهوقو

 نا هل لهف .دهتجت نأ / كيلع انمكح هل ليقف :فشكتسا اذإ :انلق ب٦

 ؟هيف هللا عزاني

 .صن هلوق نإ :ممفوقو

 .ًاعيمج نظلاو مكحلا نقيتسي وهف مكحلا ةمالع كنظ هل ليق اذإ :انلق

 .أطخلا لمتحي الو

 ."'هعوقو يف '''یعفاشلا باحصأو ءانباحصأ فلتخاو

 روهمج نع يدنهلا هاكحو .ةلباتحلا ضعبل حلفم نبا هبسنو فقوتلا :عبارلا لوقلاو =

 .نيققحما
 ةدوسملا ء((۸۰٥۱ /ہ) ةدعلا ء(۸/۲٣۳) دمعلا حرش ء((۷۲۱/۲) دمتعملا :رظنا

 ؛(۹/۳ /۲) لوصح ا ١41١-1511(: /4) حلقم نبال هقفلا لوصأ 6507 ص)

 ۔(۳۷۹۰-۳۷۹۱ /۸) لوصألا ةيارد يف لوصرلا ةياهن .(115 /4) يدمآلل ماكحإلا

 .(يعفاشلا باحصأ كلذكو هعوقو يف انباحصأ فلتخاو) :«ع»و «ب»و «أ» يف )١(

 :لاوقأ ةثالث ىلع هعوقو يف ءاملعلا فلتخا (؟)

 ىلعي وبأ يضاقلاو ةطب نبا هراتخاو ؛دمحأ مامإلا هيلإ اموأ دقو عقو هنأ :لوألا لوقلا

 نباو يدمآلاو يوادرملاو ینوطلاو نادم نباو ةمادق نباو ليقع نباو باطخلا وبأو

 = .ةيفنحلاو ةيعفاشلا رثكأو «يزارلا نيدلا رخفو بجاحلا
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 ۳ [":مجنلا] € ىوه ِنَع قطع امو > هلوقل ؛'”نيملكتملا رثكأ هركنأو

 «يحرولا رظتنا الو ءةعقاو لک نع باجأل هب ًارومام ناک ول هنألو

 . ماع وهو [٢:ردخا) ( رَصِتَألأ لاَ اوُربتعاَف ) :ىلاعت هلوق :انلو

 . بتوع امل :يحولاب ناك ولو ءردب ىراسأ يف بتوع هنألو
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 قف
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 رثكأل ةمادق نبا هبسنو ةيعفاشلاو ةلبانحلا ضعب ہراتخاو عقب مل :يناثلا لوقلا

 .نيملكتملا

 .يلازغلا هراتخاو فقولا :ثلاثلا لوقلا

 رصتخ حرش ((۹۷۰ /۳) رظانلا ةضور ء(٤١٦٦ /7) ديهمتلا ء(٤/۱۵۷۸) ةدعلا :رظنا

 )١49١/4(( حلفم نبال هقفلا لوصأ ((۵۰۷ص) ةدوسملا :((244 /*) ةضورلا

 :(۹/۳/۲) لوصح ا ؛ء(٤/٢۲) ىفصتسملا «(894/4) ريرحتلا حرش ریبحتلا

 حرش عماملا ثيغلا ء(٤٥۲ )٣/ جاهنلا حرش جاهبإلا ء(١/٦٦۱) يدمآلل ماكحإلا

 نازيم ء(۹۱/۲) يسخرسلا لوصأ ء(٦/٦۲۱) طیح ا رحبلا (۸۸۰ /۳) عماوجلا عج

 (۱۸۳ /4) ريرحتلا ريسيت ء(٢۲۰ /۳) رارسألا فشك ء(٤٦٦ ص) لوصألا

 .يناثلا لرقلا وه اذه

 مكحلاو :قداصلا يحولاب المع ىوطلا نع قطني ال # ينلا :لالدتسالا هجو

 .هنم موصعم هنأل هنع ردصي الف هب قطني ال وهف ىوه اب مكح داهتجالاب
 )٥۹۹/۳(. ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 رابتعالاب رمألا هلوانتيف هريغ ينو هلي لوسرلا يف ماع ليلدلا اذه نأ :لالدتسالا هجو

 .سايقلاو داهتجالا وهو
 .(0968 /۳) ةضورلا رصتغ حرش :رظنا

 نع دواد وبا ًارصتخ هجرخأو ؛ليوط ثيدح نم سابع نبا نع ملسم مامإلا هجرخأ
 = # يبلا ينعي ذيخأف ردب موي ناك امل :لاق باطخلا نب رمع ينثدح :لاق سابع نبا
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 رخذالا الإ :سابعلا لاق ءاھالخ ىلتخي ال» : - ةكم يف - لاق الو

 ۶” مرخذالا الإ» :لاقف

 20 ۾
 . صوصنلا نم كلذ ريغو

 هلخدي ال مكح يف وأ «داهتجا هل حدقني مل ثيح هلعل يحولا راظتناو

 .داهتجالا

 .هيلع سانلا عالطا مدعل هلعل :ةضافتسالا مدعو

 ( ضّرألا ىف رخ ىح ئرتنأ َدمَل نوک نأ یب تراك ام 3 لجو زع هللا لزنأ ءادفلا

 .مئانغلا مه لحأ مث ءادقلا نم [د4:لافنألا] 4 ْمُتَّذَحُأ آَميِف كمل  هلوق ىلإ [5:لانألا]
 دب ةوزغ يف ةكئالملاب دادمإلا باب «داهجلا بتك ء(۱۳۸۵/۳) ملسم حیحص :رظنا

 مقر ريسألا ءادف باب ءداهجلا باتك «(1۸ /۲) دواد يبأ ننس ء(۳٦۱۷) ثيدحلا مقر

 )۲٦۹۰(. ثيدحلا

 هللا مرح دلب اذه نإف ءاورفناف مترفنتسا اذإو ةینو داهج نكلو ةرجه ال» :ةكم حتف

 لاتقلا لحي مل هنإو «ةمايقلا موي ىلإ ہللا ةمرحب مارح وهو ءضرألاو تاومسلا قلخ موي

 ال ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرج مارح وهف ءراهن نم ةعاس الإ يل لحي لو يلبق دحأل هيف

 لاق ءاهالخ ىلتخي الو اهفّرع نم الإ هتطقل طقتلي الو ؛ہدیص رني الو هكوش دضعي
 .«رخذإلا الإ :لاق «مهتويبلو مهنيقل هنإف رخذإلا الإ هللا لوسر اي سابعلا

 مقر ةكمب لاتقلا لحي ال باب ديصلا ءازج باتك ء(٢/۱۳) يراخبلا حيحص :رظنا

 اهديصو ةكم ميرحت باب جحا باتک (۹۸۱/۲) ملسم حیحص (۱۸۳ ؛) ٹیدح ا

 )۱۳٣۳(. ثیدح ا مقر

 حرش ء(۹۷۲/۳-۹۷۳) رظانلا ةضور :يف ةلدألاو صوصنلا كلت نم ًاضعب رظنا (؟)

 .(۳۹۰۰ -۳۸۹۷ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا :(597/7-044) ةضورلا رصتخ
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 لصف

 .نیدھتج ا نم دحاو لوق يف قحلا

 ۔'''ہعورف وأ «نيدلا لوصأ يف ناك ءاوس ئطخ هادع نمو

 وأ ءصن نم عطاق ليلد "هيلع سيل ام نيدلا عورف ین ناك نإ هنكل
 .هداهتجا ىلع رجأ هلو « [مئآ ريغ] روذعم / وهف «عامجإ

 .۔'“'ۃیعفاشلاو '''ةیفنح ا ضعب لاق هبو

 كلامو يعازوألا هلاقو ءهباحصأ رثكاو دمحأ مامإلا لاق هبو لوألا لوقلا وه اذه )١(

 .بالك نباو یساح او يناعمسلاو يزاريشلاو يعفاشلاو

 رظانلا ةضور ؛(٣٥۳ )٥/ حضاولا ء((٤/۳۱۰) ديهمتلا ء(١٤١٠ )١/ ةدعلا :رظنا

 ىواتفلا عومجم ء(۹۷٦ص) ةدوسملا ؛ء(٣/٦٦٦٣) ةضورلا رصتخم حرش ء(۹۷۱/۳)

 يلعبلا رصتخ )١147/4((: حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۹٠/٤٠۲) مالسإلا خيشل

 ريثما بكوكلا حرش ء(٣۳۹۳-۳۹۳۲/۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(١٦۱ ص)

 ينارقلل لوصفلا حيقنت حرش 07١7: ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ :(544/4)

 ةلدألا عطاوق )١75/5-١54(: باهشلا حيقنت نع باقتلا مفر ء(٤٢٦ ص)

 .۔(٢/١٥٢٢٦) عمللا حرش ء(۱۹ ء٥/٦۱)

 .(هيف) :«عا)و (بدو «أ» يف )٢(

 .لصألا يف دري مو «ع»و «ب» و «آ» نم تبقملا (۳)

 )٤( ريرحتلا ريسيت ء((۷۳ ص) يدنقرمسلل لوصألا نازيم رظنا )5/ ۲۰٢(.

 ةرصبتلا )١55/5(« عمللا حرش ؛((۱۴۱۹/۲) ناهربلا )۱۹/٥(( ةلدألا عطاوق :رظنا )٥(

 عمج حرش عماملا ثيغلا ء(٤/۱۸۳) يدمآلل ماكحإلا )٦۷/۳/۲( لوصح ا ء(۹4۸٤ ص)

 )۵۸۸/٤(. عماوح ا عمجب عماسملا فينشت ء(٢٤۲ )٦/ طیح ا رحبلا )۸۸٦/۳( عماوجلا

۷۷ 

 لفات



 ليلد قح لا ىلع سیلو ءبیصم دھتج لک :نیملکت ا ضعب لاقو
 ۔'”بولطم

(١) 

(۲) 

(۳ 

 .'''یعفاشلاو کافی ىبأ نع هيف اتا او

 مشاه يباو يئابجلا يلع يباو ليذلا يباك ةلزتعملا لوق وهو يناثلا لوقلا وه اذه
 .ينزملاو يلازغلاو ينالقابلاو ةيرعشألاو يرصبلا نيسحلا وبأو

 ناهربلا ء(۸/۷١۱۰) عمللا حرش «(۲۳۸/۲) دمعلا حرش )٤۹/۲(« دمتعملا :رظنا

 لوصح ا ء(۳/١٤۳) ینیوجلل صيخلتلا ء(٤/۱۸۳) يدمآلل ماكحإلا ء(۱۳۱۹/۲)

 يف لوصولا ةياهن ء((۷۰۸) يجابلل لوصألا ماكحأ يف لوصفلا ماكحإ 079

 عماسملا فينشت :(758/7) جاهنملا حرش جاهبإلا ء(۸/٦٣۳۸) لوصألا ةيارد

 ٦٦۷(. /۲) عئارشلا لوصأ يف عئادبلا لوصف ء(٤/۱۸) رارسألا فشك «(۵4۷-09)

 هبشألا وهو دحاو قح او بيصم دهتجم لك نأ وه ةفينح يبأ مامإلا نع روهشملا لقنلا

 لب هتباصإ دهتجملا فلكي مو «ليلد هيلعو هيلع صنل مكحلا ىلع هللا صن ول يذلا
 هنكلو هداهتجا يف بيصم هنإ دنفرمس خئاشم ضعب لاق :يدنقرمسلا لاق ؛داهتجالا

 يبأ نع يورم وهو هفالخب ىلاعت هللا دنع ناك ناب هداهتجا هيلإ يدؤي اميف ئطخي دق

 .دحاو هللا دنع قحلاو بيصم دهتجم لك :لاق هنأ يور هنإف - هللا همحر - ةفینح

 - هللا همحر - ةفينح ىبأ نع انغلب :هلوق ديز ىبأ نع رارسألا فشك ين يراخبلا لقنو

 .دحاو ہللا دنع قحلاو بيصم دهتجم لكو ىتمسلا دلاخ نب فسويل لاق هنأ
 .دحاو هللا دنع قحلاو بيصم دهتجم لك ةفیثح يبأ نع يورملاو :يتاعاسلا نبا لاقو
 .بيصم دھتجم لك سيل هنأب لوقلا ةفينح يبأ نع لقنو
 لك بيرصت مهتعبرأ نع لقن دمحأو كلامو يعفاشلاو ةفیلح وبأو :يرائفلا لاق

 .ضعبلا ةئطختو قح ا ةدحوب لوقلاو .دهتجي

 يدنقرمسلل لوصألا نازيم ء((۳۰ )٤/ ۲۹۷-٣ صاصجلل لوصألا يف لوصفلا :رظنا

 ؛(411/7) عئارشلا لوصأ يف عئادبلا لوصف )١4/4(« رارسألا فشك ؛(۷۵۴۳ ص)

 :(584/؟) يتاعاسلا نبال ماظنلا عيدبب فورعملا لوصألا ملع ىلإ لوصولا ةياهن

 ۳۸١(. /۲) تومحرلا حتاوف ء(٤/۲۰۲) ريرحتلا ريسيت

 نإ:لاق هنأ هنع مهضعب لقنف لالا هذه يف يعفاشلا نع لقنلا يف ةيعفاشلا فلتخا

 = بيصملا نأو بيصم دھتجم لك سيل هنإ :لاق هنأ هنع مهضعب لقنو ءبيصم دھتجم لك
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 ةلأسملا هذه ليلد نا :''دھتجم لك بيوصت ىري نم ضعب معزو ٠

 :نيفرط يف مالكلا ضرفو ؛يعطق

 :رظنيف صن اهيف ةلأسم :امهدحأ

 يزاريشلا هحّجر يذلا وهو يناثلا لوقلا وه هنع رهشألا نكلو .دحاو نيدهتجملا نم =

 .بيصم دهتجم لك نأب لوقلا هل بسن نم ىلع اركنأو «يناعمسلاو
 مهنمف كلذ يف - هك - يعفاشلا بهذم يف نوفلتخ انباحصأ رٹکاو :يزاريشلا لاق

 هيلع بصنو ًاقيرط هتفرعم ىلإ ىلاعت ہللا لعج دقو دحاو يف قحلا هدنع نإ:لاق نم
 ميدقلا يف يعفاشلل هيلع صوصنملا وه اذه «هتباصإو هبلط دهتجلا فّلكو ًاليلد
 موق بسنو ؛هبهذم يف فلتخا نم هباحصا نم ملعأ الر «هاوس لوق هل سیلو ديدجلاو

 اهيف سيل ظافلأب اوٹبشتو «بيصم دھتجم لک نأ هبهذمب محل ةفرعم ال نيرخأتملا نم
 هلبقو الإ هيلع لدي مالك يعفاشلل سيلو «هظافلأ يناعمو هبهذم مهف نم دنع ليلد

 .نوئطخم نوقابلار بيصم مهنم دحاولا نأ ىلع صن هدعبو
 دحاو لجو زع هللا دنع قح ا نأ وه ليواقألا هذه نم حيحصلا نإ :يناعمسلا لاقو

 نإو ءاورجأو اودمح اوباصأو اودهتجا اذإف هتباصإ نوفلکم هبلطب نورومأم سانلاو

 دقو لطاب هاوس امو قح ا وهو يعفاشلا بهذم وه اذهو ءاومثأي لو اورذع اوؤطخأ

 دقف دهتجا اذإ دھتج ا نا هموصخ عم هتارظانمو همالك ضعب يف يعفاشلل دجوي

 .باصأ

 ` باصأ نكي م نإو «باوصلا غلبم هسفن دنع غلب هنإف «هسفن دنع باصأ هنآ :هليوأتو

 .قحلا نيع

 أطخأ دقف اذه ريغ لاق نمو هانلق اميف الإ يعفاشلا بهذم ىلع حصي ال هنأ ملعاو

 .ہبھذم ىلع

 حرش ء(۸٦٦-۹۷/۸١) مألا عم عوبطملا يعفاشلل ناسحتسالا لاطبإ باتك :رظنا

 نبال لوصألا ىلإ لوصولا .(5/5) يناعمسلل ةلدألا عطاوق ؛.(«47/7١5) عمللا

 )٦/ ۲٥٢(. طیح ا رحبلا ء(۹٥۲ /۳) جاهملا حرش جاهبإلا )۳٣٣٤/٢( ناهرب

 .ىفصتسملا يف يلازغلا وهو )١(
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 .هريصقتل «مثآ ئطخ وهف :هبلط یف دھتج ا رصقف هيلع ًارودقم ناک نإف

 يف مکحم سيلف :غّلِبلا ريخاتو «ةفاسملا دعُبل ؛هيلع ًارودقم نكي ل نإو

 :ليلدب هقح

 .ىلوأ هيف صن ال اميفف :ءابق ةصق

 .ًالاحم وأ ,ةنكمم ةباصإلا نوكت نأ :ولخي الو

 .هيف فيلكت ال لاح او

 صعي ملو ًارومام نوكي نأ ليحتسي ذإ ؛هكرتب يصعیو مئأي :نكمملاو
 .باجيإلل كلذ ةضقانمل ءةفلاخملاب مثأي مو

 .'"'فصنم لك عم «فالخلا عفري عطاق ميسقت اذه نأ :معزو

 يف طوطحم ريغ مثإلا نأ ىلإ نیملکت ا ضعبو رهاظلا لهآ بهذو
 يفنلاب عطاق لقعلا نأل ؛”عطاق ليلد هيلع نيعتم قح اهيف لب / عورفلا ۷

 .عطاق يعمس ليلد هانئتسا ام الإ يلصألا

0) 

("۲) 

 )٤/ ٥٥-۱۸(. ىفصتسملا يف يلازغلا مالك صن :رظنا
 اذه باحصأ نأل كلذو دحاو بيصملا نأ وهو لوألا لوقلا نع عرفتم لوقلا اذه
 :اوفلتخا لوقلا
 رثع نمف ًاقافتا داهتجالا ةلاح هب رفظي نيفد لثم وه امنإو هيلع ليلد ال هنأب لاق نم مهنمف
 .ذحاو رجأ هلو ئطخم وهف هفداصي مو هيلع رثعي مل نمو. نارجأ هلو بيصملا وهف هيلع
 :ءالؤه فلتخا نکل «ليلد هيلع لاق نم مهنمو

 .يعطق ليلد هيلع نإ لاق نم مهنم ١>

 م نمو نارجآ هلو بيصم وهف هب رفظ نمف ينظ ليلد هيلع نإ لاق نم مهنم ٣“
 .قاحسإ وبأو كروف نبا لوقلا اذه راتخاو .دحاو رجآ هلو ئطخ وهف هبصي
 = .ینیبارفسإلا
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 :اوفلتخا يعطق ليلد هيلع اولاق نيذلاو

 نباو مصألا لوق وهو ليلدلاب رفظلا مدع ريدقتب دھتج ا میثاتب لاق نم مھنم ١-
 .يسيرملا رشبو ةيلع

 ريغ عئطخملا نأو أطخلا دمعتي ال يذلا وه روذعملا ىطخملا نإ لاق نم مهنمو -؟

 راتخاو هداهتجا ريغب عطف وأ أطخ هنأ هدنع حص ام هبلقب دمعت نم وه روذعملا

 .ةيرهاظلا نم مزح نبا لوقلا اذه

 .ًاروذعم ناكف هضومغو ليلدلا ءافخل ميئأتلا مدعب لاق نم مهنم -۳

 لصي ملف هعسو غرفتساو دهتجا اذإ دھتج ا نأ ىواتفلا عومجم يف مالسإلا خيش ركذو
 :لاوقا ةثالث ؟ال مآ بقاعي نأ قحتسي له قحلا ىلإ

 هب فرعي ًاليلد ةلاسم لك يف قحلا ىلع بصن دق هللا نإ لوقي نم :لوألا لوقلا

 ةلدأ اهيلع ةيملعلا لئاسملاو ؛قح ا فرعي نأ هعسو غرفتساو دهتجا نم لك نكمتي

 أو مئایف قحلا بلط يف هعسو غرفتسي مل هنإف اهفرعي مل نم لكف اهب فرعت ةيعطق
 :نابهذم مهلق ةيعرشلا ةيلمعلا لئاسملا

 .مثآ وهف هفلاخ نم يعطق ليلد ةلأسم لك ىلع هنأو ةيملعلاك اهنأ :امهدحأ

 ئىطخم مثآ هفلاخ نم نإف يعطق ليلد اهيلع ناك نإ ةيلمعلا لئاسملا نأ :يناثلا

 يف ہللا مکحو نطابلا يف مكح اهيف هلل سيلف يعطق ليلد اهيلع نكي مل نإو ةیملعلاک
 .هيلإ هداهتجا هادأ ام دهتجم لك قح

 اذإ نکل .كلذ نع زجعي دقو قح ا فرعي نأ هنكمي دق لدتسملا دهتجملا نأ :يناثلا لوقلا

 رفغيو ءاشي نم بذعي نأ هل نإف .هبقاعي ال دقو ىلاعت هللا هبقاعي دقف كلذ نع زجع
 .ةعبرألا ةمئألا عابتأو ءاھقفلا نم ريثكو ةيرعبشألاو ةيمهجلا لوق اذهو ءاشي نمل
 يف ٹلاثلا لوقلا رهظي اذهبو لاق ثيح مالسإلا خيش هراتخا يذلا وهو :ثلاثلا لوقلا

 قحتسي الو قحلا ةفرعم نم نكمتي لدتساو دهتجا نم لك سيل هنأ وهو لصألا اذه

 لوقلا وهو ةمئألاو ءاهقفلا لوق اذهو ًاروظحم لعف وأ ًارومام كرت نم الإ ديعولا

 .نيملسملا روهمج لوقو ةمألا فلس نع فورعملا

 ملاعو مكاحو مامإ نم لدتسملا دهتجماف بابلا اذه يف باطخلا لصف اذهو :لاق مث

 يذلا وه اذه ناك عاطتسا ام هللا ىقتاف لدتساو دهتجا اذإ ءكلذ ريغو تفمو رظانو

 = ةتبلا هللا هبقاعي الو عاطتسا ام هاقتا ذإ باوثلل قحتسم هلل عيطم وهو هايإ هللا هفّلك
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 مثآ ريغ روذعم وهف :قح ا

 "كرد نع زجعف رظن اذإ مالسإلا '''ةلم فلاخ نأ : ظحاجلا معزو
(OD oT 

(١) 

 سفن يف قحلا ملعي دق هنكل هلل عيطم هنأ ىلعمب بيصم وهو ؛ةربجلا ةيمهجلل ًافالخ
 قحلا ملع هعسو غرفتسا نم لك مهوق يف ةلزتعملاو ةیردقلل ًافالخ هملعي ال دقو رمألا
 .باوثلا قحتسا هعسو غرفتسا نم لك لب لطاب اذه نإف
 )٤/ 1١-17" ديهمتلا )١511/5(. ةدعلا )۱۸۳/٤( يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 مزح نبال ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ؛2747 /۲) ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولا
 ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(۹/۲٢۹) دمتعملا .(ه 48-١0 /۳ /۲) لوصح ا ء۱/۸)
 ىلإ لوصولا ةياهن ء(٤/۱۸۸) عماسم ا فيئشت ء(۳۸۲۷/۸٣۳۸-۸) يدنهلل لوصولا
 ۲٥۹( /۳) جاهنملا حرش جاهبإلا ء(1۸۳ /۲) ماظنلا عيدبب فورعملا لوصألا ملع
 ريرحتلا حرش ريبحتلا 90-2511 4/19) ةيميت نبا مالسإلا خيشل یواتفلا عومجم
 لوصفلا حيقنت حرش 207١8 ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ (۳۹۵ ۔۳۹۵۳ /۸)
 .(۱۹۷ )٤/ ريرحتلا ريسيت «(۱۸ )٤/ رارسألا فشك ء(۴۹٦ ص) ینارقلل
 ةقرفلا سار يلزتعملا بيدألا يثيللا ينانكلا ظحاجلا رحب نب ورمع نامثع وبأ وه
 .ه ۲٥٢ ةئس يفوت «ناويحلا» و «(نييبتلاو نايبلا» هتافلؤم نم ةیظحاج ا

 بهذلا تارذش ء(٤٤۱ /۳) نايعألا تايفو ء(٦۷٦ ص) ةلزتعملا تاقبط :يف ةمجرت هل
1/9) 

 .(ةجح) :(ع))و (بالو «أ» يف

 .(كاردإ) :«ب» يف

 اذه هلوقو بيصم لوصألا ين دهتجم لک نأ يف هيأر ىلع ينبم ظحاجلل لوقلا اذهو
 سیل هنإ اولاق نيذلا ةلزتعملاو ةرعاشألاو ةئسلا لهأ نم ءاملعلا روهمج يأرل فلاح
 نیملسلا نم روھمج ا بهذم ماكحإلا يف يدمآلا لاق .ًابيصم لوصألا يف دهتجم لك
 .ًابيصم تايلقعلا ين دهتجم لك سيل هنأ

 لقن امك دحاو اهيف بيصملاف تايلقعلا يف نوكي نأ لوألا مسقلا :يقارعلا لاقو
 = .ه رظنلا يف غلاب نإو مثآ وهف مکح ا فداصی مل نمف هيلع عامجإلا هريغو يدمآلا
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 لوصألا يف بيصم دهتجم لك :©”يربنعلا © سلا نب هللا دیبع لاقو

(0 
 .' اعيمج عورفلاو

0 

 قفز

(۳ 

(0 

 .ةلطاب ليواقأ “ [اهلك] هذهو

 .ىنعملاو .عامجإلاو «ةّنسلاو ؛باتکلا :انلو

 ۳٥۱٣( /ہ) حضاولا ء(٤/۳۰۷) ديهمتلا )٥/ ۱٥٥٢١( ةدعلا :يف ةلاسملا هذه رظنا

 ٦۹( ص) ةدوسملا ء(٦٦٦ ء۳/٦٦٣) ةضورلا رصتخ حرش ء(۹۷۹/۳) ةضور

 (۳۹۳۱ - ۳۹۲ )٣/۸ ريرحتلا حرش ریبحتلا ء(۸۰/8٢۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 لوصح ا ؛(؟ 4 /4) ىفصتسملا ء(٤٦۹٦ ص) ةرصبتلا )۸۸/٤( رن ا بكوكلا حرش

 دمتعملا )۱۷۸/٤( يدمآلل ماكحإلا ء(۳/٣۳۳) ینیوجلل صيخلتلا ء(٢/٣/٤٣)

 ةيارد يف لوصولا ةباهن ء(۸۸۵/۳) عماوجلا عج حرش عماملا ثيغلا ء(۹۸۸/۷)

 عمجب عماسملا فيئشت ء(۷٥۲ /۳) جاهنملا حرش جاهبإلا ء(۳۸۳۷/۸) لوصألا

 .(۳۸٤ص) ينارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(٦۵۸-٤/٤۸٦) عماوجلا

 .(نیسح ا نب ديبع) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 «ةرصبلا ءاضق يلو ھ٠ ةلس دلو «يربنعلا نيصحلا نب نسحلا نب هللا ديبع :وه

 هنع ىور ءًاهيقف ناكو يدهملا مايأ دادغب مدق ءاذحلا دلاخو .دنه يبأ نب دواد عمس

 .ها54 ةنس يفوت ناعم نب ذاعمو يدهم نب نمحر لادبع

 بيذهتلا بيذهت ء(۳/٤) لادتعالا نازيم )۳۰٦/۱۰(« دادغب خيرات :يف ةمجرت هل

(۷/۷). 

 نإ يربنعلا نسح ا نب ہللا ديبع لاقو» ء(۹۸۸ /۲) دمتعملا يف يرصبلا نیسح ا وبأ لاق

 ةيردقلاو لدعلا لهأو ةھبشمل او ةدحوملاك ةلبقلا لهأ نم لوصألا يف نیدھتج ا

 .((نوہیصم

 نإ هلوق يف يربنعلا نسحلا نب ہللا ديبعل ًافالخ ء((٥/٣٥۳) حضاولا يف ليقع نبا لاقو
 .ًالاض الو ًالطبم مهنم دحأ سيلو مهفالتخا عم نوبيصم ةلبقلا لهأ نم نيدهتجلا
 .لصألا يف دري مو «ع»و «ب»»و «أ» نم تبثملا
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 م۸۵

 یف ِنامعَح ْذِإ َنَمْيَلُسَو ٌددْواَدَو ) :یلاعتو كرابت هلوقف :باتكلا امأ

 َنَمْيَلُس اَهَنْمهَفَف © تیدیش نهِمكُحل اًُكَو ِرَرَقْلآ مَع هيف تفك ْذِإ ترآ

 :مكحلا ةباصإ يف ايوتسا ولف ..[۷۸-۷۹:ءاینألا] 0 اًمَلِعَو امك اَتْیتاَء الَّ

 .' ىنعم مهفلاب نامیلس صيصختل نكي مل

 نإف ؛ىطخملا نع طوطحم ريغ مثإلا :لاق نم لوق داسف ىلع لدي وهو

 اك اَنْيتاَم ًالُكَو ) :هلوقب هيلع ینئاو امهنم ًالك حدم - ىلاعت - هللا

 ..[۷۹:ءايبنألا] € اًمَلِعَو

 نوكي نأ مکضعب لعلو «يلإ نومصتخت مكنإ» : # هلوقف :ةّنسلا امأو

 هل تيضق نمف «عمسأ ام وحن ىلع يضقأ امناو ءضعب نم هتجحب نحلا
 . «رانلا نم ةعطق هل عطقأ امنإف ؛هذخأي الف هيخأ قح نم ءيشب

 .هيخأ لام نم ءيشب لجرلل يضقي / هنأ نّیبف

 . 2 ينلا هلعف امل مئای ناك ولو

 ءيشب هل تيضق نم» :لاق ام :هللا دنع مكحلا وه هب ىضق ام ناك ولو

 .«رانلا نم ةعطق» ۳ [لاق] الو «هيخأ قح نم

 .حجرم الب ًاحيجرت نوکی ذإ میھفتلاب ناميلس صح امل اهنيعب ةهج يف قح لا نأ ول يأ )١(
 .ًاعوفرم ةملس ما نع ملسمو يراخبلا ظفللا اذه وحنب هجرخأ )٢(

 مقر ؛هموصخل مامإلا ةظعوم باب ماكحألا باتك ء(٣/٣۳۳) يراخبلا حيحص :رظنا

 رهاظلاب مكحلا باب «ةيضقألا باتك (۱۳۳۷ /۳) ملسم حيحص ,(174) ثيدحلا

 .(۱۷۱۳) ثيدحلا مقر ؛ةجحلاب نحللاو

 .(ناك) :لصألا ينو «(484 /7) رظانلا ةضور نم تبثملا (۳)
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 «رجأ

 . «رمع نمف أطخ نكي نإو للا ۱

 هلف أطخأ نإو «نارجأ هلف باصأف مكاحلا دهتجا اذإ» : 5 هلوقو
)0 

 .بيصملا رجأ نود رجؤیو ئطخیف هداهتجاب مكحي هنأ :يف حيرص وهو

 عئاقو يف مهنع رهتشا - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نإف :عامجإلا امأو

 :نیدھتج ا ىلع أطخلا قالطإ :ىفخت ال

 نمف ًاباوص نكي نإف «يبأرب اهيف لوقأ» :ةلالكلا يف ركب يبأ لوقك
 .""'«نائيرب هنم هلوسر هللاو ءناطیشلا نمو ینمف أطخ نكي نإو ہللا

 نمف ًاباوص نكي نإف رمع هآر ام اذه بتكا» :هبتاكل لاق رمع نعو
4 

 اذإ» :لوقي هللا لوسر عمس هنأ صاعلا نب ورمع نع ملسمو يراخبلا جرخأ )١(

 .«رجأ هلف اطخأ مث دهتجاف مكح اذإو «نارجأ هلف باصأ مث دهتجاف مكاحلا مکح

 اذإ مكاحلا رجا باب ةّئسلاب ماصتعالا باتك ء(٤/۳۷۲) يراخبلا حيحص :رظنا

 باتك ؛((1757/5) ملسم حيحص ؛(۷۳۵۲) ثيدحلا مقر اطخا وأ باصاف دهتجا

 )١915(. ثيدحلا مقر ءاطخأ وأ باصأف دهتجا اذإ مكاحلا رجأ باب ؛ةيضقألا

 .هجيرخت قبس (؟)
 ىأر ام اذه :باطخلا نب رمعل بتاك بتک)) :لاق قورسم نع هدنسب مزح نبا هجرخأ )۳(

 نمف اطخ نکی نإو هللا نمف ًاباوص نوكي نإ تلق ام سئب :رمع لاقف رمع یآرو هللا

 .ظفللا اذه وحنب قورسم نع يقهيبلا هجرخأو (رمع

 يقهيبلل یربکلا نئسلا ء(٦/۱۰۲۸) مزح نبال ماكحإلا لوصأ يف ماكحإلا :رظنا

 .يضاقلا هب يضقي ام باب يضاقلا باتك )١١5(
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 ب/۸

 هركذ «أطخأ مآ باصأ رمع يردي ام» : - اهاضق ةيضق يف - لاقو

 “هبا نع "دمحم نب رکب ةیاور 3 دحأ مامإلا

 : - جراوخلا قارحإ يف - يلع نعو

 مَكْسأو اَهَدْعَب سیا فوس زینت ال ةرثع تزكعذقل

 "رشتا تيتشلا يأّرلا ْعَمْجَأو

 ہللا لوسر عم هداهج لطبأ دق هنأ مقرأ نب ديز يغلبأ» :ةشئاع تلاقو

 0 «بوتي نأ الإ لن

(1) 

)۲( 

 قرف

 قل

 وبأ هركذ ءدمحأ مامإلا باحصأ نم أشنملا يدادغبلا لصألا يئاسنلا دمحم نب ركب :وه

 نم اهعمس ةريثك لئاسم هدنعو همركيو همدقي هللادبع وبا ناك :لاقف لالخلا ركب

 .هتافوو هتدالو ةنس هل مجرت نم ركذي ملو دمحأ مامإلا

 بيرألا ةياده ء(۲۸۹/۱) دشرألا دصقملا ء(۱۱۹/۱) ةلبانحلا تاقبط :يف ةمجرت هل

 .(۹۷ ص) نادم نبال دمحأ نع ةیاورلا باحصأ ةفرعمل دمألا

 .(۴۲۰ )٤/ ديهمتلا يف باطخلا وبأ كلذ لقن

 امهدروأ ناتيبلا ناذهو .رجأ تنك ام يليذ نم عفرأ :يناثلا تيبلا نم لوألا رطشلا

 ةلتق ةيئبسلا امهب باجأ هنإ لاقو - # - بلاط يبأ نب يلع ىلإ امهبسنو يربطلا

 . هه نامثع

 )٤/ ٤۴۷(. يربطلا ريسفت :رظنا

 هتأرما نع يعيبسلا قاحسإ يبأ نع ةبعش نع هفنصم يف قازرلادبعو يقهيبلا جرخأ

 هتأرماو مقرأ نب ديز دلو مأو انآ تلخد» :تلاق اهنأ ليبحرش نب عفيأ تنب ةيلاعلا

 ديز نم ًامالغ تعب ينإ :مقرأ نب ديز دلو ما تلاقف - اهنع هللا يضر - ةشئاع ىلع

 ام سئب :اط تلاقف ؛مھرد ةئامتسب هنم هتيرتشا مث ءاطعلا ىلإ مهرد ةئامنامثب مقرأ نب

 8 هللا لوسر عم هداهج لطبأ دق هنأ :مقرأ نب ديز يغلبأ :تیزتشا ام سئبو .وتيرش

 .(ب وتی نأ الإ

٦9۹9٦ 
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 .ئطخي دھتج ا نأ ىلع مهنم قافتا اذهو

 :هوجوف ىنعملا امأو

 يدؤي هنأل ؛هسفن يف لاح ''[بيوصتلاب] لوقي نم بهذم نأ :اهدحأ

 حاكتلاو ءًألالح ًامارح ذيبنلا ريسي نوكي نأ :وهو نيضيقنلا نیب عمجلا ىلإ
 اموصعم ًاردهم يمذلا لتق اذإ ملسملا مدو ءأدساف ًاحيحص يلو الب

 .كلذ ہابشاو

 هنأل ؛ةقدنز هرخآو ةطسفس هلوأ بهذملا اذه :''ملعلا لهأ ضعب لاق

 نيضيقنلا نيب دھتج ا رّيخي رخآلا ينو ءأقح هضيقنو ءيشلا لعجي :ءادتبالا يف

 .اهبيطأ بمهاذملا نم راتخیو :نیلیلدلا ضراعت دنع

 نيدهتجملا نم دحاو لكل زاجل :ًابیصم امھنم دحاو لک ناک ول :يناثلا

 .ةحيحص هتالصو :بیصم هنأل ؛هيحاصب يدتقي نأ نيئانإلاو «ةلبقلا يف

 دحاو / لک نوكل .عورفلا يف تارظانملا طاسب يوطي نأ بجي مث

 %0 .ًابيصم

 عيبي لجرلا باب «عويبلا باتك ء(٣٣۳۳۱-۳ )٥/ يقهيبلل یربکلا نئسلا :رظنا =

 لجرلا باب «عويبلا باتك ء((٥۱۸-۸/١۱۸) قازرلادبعل فنصلا ءيشلا ىلإ ءيشلا

 .ةعلسلا عيبي

 .(فيرصتلاب) لصألا فر ء(۹۹۰ /۳) رظانلا ةضور نم تبثملا )١(

 مالسإلا خيش مهنع كلذ ىكح دقو .ةيرعشألا نم هريغو ینییارفسإلا قاحسإ يبأك )٢(

 5١5(. /۹) ىواتفلا عومجم يف ةيميت نبا

9۹۷" 
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 بلط :داھتجالاو ءفالخ الب داهتجالا فلكي دھتج ا نأ :ثلاثلا

 ؟بلطي يذلا امف :مكح ةئداحلل نكي مل نإف «ةلاحم ال ًابولطم يعدتسي

 .!؟امهدحأ بلطي فيك لالح الو مارجم سیل ذيبنلا نأ دقتعي نمف

 درو - ىلاعت - ہللاب رفكو ءانیقی لطابف ظحاجلا هيلإ بهذ يذلا امأو
 ىراصنلاو دوهيلا رمأ كي هنأ - ًاعطق - ملعن ''' [انإف] . ب هلوسر ىلع

 "' [لتقو] .مهعيمج ''' [لتاقو) مهرارصإ ىلع مهّمذو هعابئاو مالسإلاب

 قدص اوفرعي ملو ةدلقم رثكألا امنإو ءليلق فراعلا دناعملا نأ :ملعنو
 ۔'''لوسرلا

 :ةريثك اذه ىلع نآرقلا يف ةلادلا تايآلاو

 “يلا 4ر کَظ كلذ ) [۲۷:ص] ةيآلا € اورق َنيِذّلآ ٌَّظ كلذ ) :هلوقك

 ..[0/:فرخزلا] © َنوُدَعَهُم مچا َنوُبَسْحتَو ) «600:ةرقبلا] © نوي الإ مه ْنِإَو )

 .(امإف) :لصألا يقو ء(۹۸۰ /۳) رظانلا ةضور نم تبثملا )١(

 .(لتاقيو) :لصألا يفو ء(٣/٥۳) ىفصتسملاو ء(۹۸۰ /۳) رظانلا ةضور نم تبا (؟)

 .(لتقيو) :لصألا فو ء(۹۸۰ /۳) رظانلا ةضور نم تبثملا (۳)

 بهذم ىلع حلفم نبا درو ء(٠4۸ /۳) رظانلا ةضور يف ةمادق نبا درلا اذه ركذ (4)

 فالخ هلبق لوقلاو قباسلا هلوقو اذهو» )١586/4(: هلوصأ يف لاقف ظحاجلا

 .((هلبق عامجإلاو ةّئسلاو باتكلا

 ء(۰/۳٥۸۸) عماوج ا عج حرش عمام ا ثيغلا يف يقارعلا - ظحاجلا بهذم ىلع - درو

 ةربع الو نورفاك نومئآ نوئطخم مهف ىراصنلاو دوهيلاك مالسإلا ةافن امأ» :لاقف

 يف دھتج ا نإ الاق امهنإف يربنعلا نسح لا نب هللا ديبعو ظحاحلا رح نب ورمع ةفلاخمب

 طرشب لاقف امهنع هدّيق نم مهنمو امهنع كلذ قلطأ نم مهنمف مثأي ال تایلقعلا
 .«امهب قيلأ وهو مالسإلا

 )٥( نیر ني مُكَحَبْصَْأَف کندز رک یرب مُينكُط ىلا رکن رُكِلْذَو ) :ىلاعت لاق  4)نصت:٢٢[.
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 .رصحي ال ام ةئسلاو باتكلا يف نیبذکلا ٌمذو

 :بيصم دھتج لك :يربنعلا لوقو

 .ظحاحج ا لوقك وهف :هيلع مه ام الإ اورمؤي مل مهنآ :دارأ نإ

 مدق نوكي فيك ذإ ؛لاحمف :هدقتعا ام ىلع هدقتعا ام نأ دارأ نإو

 ب/١٠؟ «هيفنو ءيشلا دوجوو «هبيذكتو / لوسرلا قيدصتو ءًأقح هثدحو ملاعلا
 ؟اهعبتي داقتعالا لب داقتعالا عبتت ال ةيتاذ رومأ هذهو

 :"ةيئاطسفوسلا بهذم نم رش لب .ظحاجلا بهذم نم رش اذهف

 .تادقتعملل ةعبات اهلعجو اهتبثأ اذهو .ءايشألا قئاقح اوفن مهنإف

 . نيملسملا فالتخا دارأ امنإ :ليق دقو

 ةيؤرلاو اقولخ ًايدق نآرقلا نوكي فيك ذإ ءناک ام فيك لطاب وهو

 .لاحم اذهو ؟انكمم ًالاحم

 :فانصأ ةثالث مهنأ مزح نبا رکذ )١(

 .ةلمج قئاقحلا ىفن مهنم فنص

 .اهيف اوكش مهنم فنصو

 .لطاب ہدنع يه نم دنع لطاب يهو «قح هدنع يه نم دنع قح يه اولاق مهنم فنصو

 .ةثالثلا فانصألا هذه ىلع - هللا همحر - مزح نبا در دقو

 .(۸/۱) لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا :رظنا

 نیتیاورلا رهشأ يف لاقف هنع ةياورلا تفلتخا» ء(۲۰۷ /۳) صيخلتلا يف ىتيوجلا لاق . )٢(
 .نوبوصي الف ةرفكلا امأ .ةلملا مھعمجت نيدلا يف دهتجم لک بوصأ انآ

 .«ةعدبلا ىلإ نينكارلا نود نیدھتج ا نم ةفاكلا بوصف هنع ةاورلا ضعب الغو
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 لصف

 هيلع بجو ءامهدحأ حجرتي ملو "دھتج ا دنع ناليلد ضراعت اذإ
 . رخت لو مكحي و '''فقوتلا

(١) 

 قفز

۳ 

(4) 

(0) 

(7 

 ."ةيفاشلا 1 رثكأ]و '''ةیفنح ا رثكأ لاق هبو

 وأ طايتحالاب ذخألا وأ فقوتلا همزليف دهتجلا زجعل اذه امناو «حيجرت ريغ نم عرشلا
 يضاقلا لاقو «فقوتي :مهضعب لاقف ةبوصلا اما «حيجرتلا ىلع رثع رخآ دھتجم ديلقت

 .ریختی مهنم
 )٦۱۷/۳۴-٦۱۸(. ةضورلا رصتخ حرش ؛(٤/۱۱۲) ىفصتسلا :رظنا

 .ةلبانحلا رثکا بهذم وهو

 رظانلا ةضور ء((۳۸۹/۵) حضاولا ء(٤/۹٣۳٤) ديهمتلا ء(٥/١٥٥۱) ةدعلا :رظنا

 لوصأ 42454 ص) ةدوسملا «(5//5711-518) ةضورلا رصتخ حرش ء۳)

 ۔(٤/١٥٥۱) حلفم نبال هقفلا

 .(امهيف رييختلا الو امهدحأب مكحلا هل نكي ملو) :((ع»و «با)و « أد يف

 تومحرلا حتاوف )١17/5(0 ريرحتلا ريسيت ء(٤/٦۷) رارسآلا فشك :رظنا

 ۔(۱۰۱۸۹/۲٥۱۹)

 .لصألا ین دري ملو (ع)و ((با) و «أ» نم تبغملا

 ةياهن ء(۹٥۳ /۲) عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا حرش ؛(٥٥٤ ص) ةرصبتلا :رظنا

 )٦٣٤/٤(. لوصألا جاهنم حرش لوسلا
۷۷.۰ 
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 0 ًاريخغ نوكي : [ةيعفاشلا ضعبو مهضعب] لاقو

 .ًاطاقسإو ًالمع ؛امهنيب عمج ا ىلإ ليبس ال هنأل

 .مكحتلا ىلإ الو

 .فقوتلا ىلإ الو

 :عضاوم يف عرشلا هب درو دقو «رييختلا الإ قبي ملف

 .ريخي :نادهتجم هاتفأ اذإ يماعلا :اھنم

 .ءاش اهناردج يأ لابقتسا يف ريخي :ةبعكلا يف یلص اذإو

 .نوبل تائب سخ وأ «قاقح عبرأ نيب لبإلا نم نیتئام ا ةاكز يو

 .كلذ لاثمأو

 .(امهضعب) :لصألا يفو ؛(«عا)>و «بد») و «أ» نم تبثملا

 .(ءاش امهيأب ذخألاب ًاريغ دھتج ا نوكي) :«عا)و «بد»و «أ» يف

 ينالقابلاو يرعشألا هلاقو «هعابتأو يواضيبلاو يدمآلا ةيعفاشلا نم هب لاق دقو

 .يناجرجلاو صاصجلا ركب وبأ ةيفئحلا نم هراتخاو «هتباو يئابجلاو
 .ءاهقفلا ضعب هلاقو ناطقاستي نيليلدلا نأ :ثلاثلا لوقلا

 ةدوسملا ء(١/۳۸۹) حضاولا )۳٤۹/٤(« ديهمتلا ء((٥/٦٥٥۱) ةدعلا :رظنا

 ۵١٥٥(: ص) ةرصبتلا ء(٤/١٥٥٥۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ ؛.(445-155 ص)

 يناهفصألا حرش ء(۱۹۹/۳) جاهنملا حرش جاهبإلا ء(٤/۱۹۷) يدمآلل ماكحإلا

 يلح ا حرش :(477/5) لوصألا جاهنم حرش لوسلا ةياهن ء(۷۸۱/۲) جاهنملا ىلع

 (۸۲۷-۸۲۸ /۳) عماوجلا عمج حرش عماطلا ثيغلا ء(۹/۲٥۳) عماوجلا عمج نام ىلع

 فشك ء(٤٤۳۔٢٤/١٤٤٤ صاصجلل لوصألا يف لوصفلا ء(۸۵۳/۲) دمتعملا

 .(۱۹۳/۲-۱۹۵) تومحرلا حتاوف ء(٤/٦۷) رارسألا

۷۰۱ 



 :انلو

 ؟لطاب امهالكو نيليلدلا الكل حارطاو «نيضيقنلا نیب عمج رييختلا نأ

 اضراعت اذإف ؛مرح ا ضيقن حابملا نألف :نیضیقنلا نيب عمج ا امأ

 كلذو امهنيب ًاعمج ناك :هلعفب مئای ال حابمو «هلعفب مثأي مرح نيب ريخف / ٠

 .لاح

| 

 ىلإ راصف مرح او بجوملا ضراعت اذإ هنألف :نيليلدلا حارطا امأو

 .امهحرطا دقف ءامهريغ ثلاث مكح وهف :قلطملا رييختلا

 ۱ .فقوتلا ىلإ ليبس ال :مهوقو

 .هدلقي نم دجي مل اذإ يماعلاو ءاليلد دجي مل اذإ دهتجلا :مكمزلي :انلق

 .نيتفملا نايعأ يف دهتجي :ليق دقف :يماعلا امأو

 ١ يماعلا نأ :يتفملاو يماعلا نيب ''' [قرفلاف] :نيتفملا يف هرييخت ریدقتبو

 دبعتم هنإف يتفملا فالخب .هنظ بجوم عابتاب دبعتم وه الو ءلیلد هيلع سيل
 .هل نظ ال ضراعتلا عمو «كلذب

 .قايسلل بسانملا وه تبثملاو (قرفلا) لصألا يفو «ع» و «بد)و «أ» ین دري مل تبشلا )١(
 ٢



 لصف

 لوق يف ةدحاو "لاح يف نالوق ةلآسملا يف :لوقي نأ دهتجملل سيل
 ."”ءاهقفلا ةماع

 :“مضاوم يف يعفاشلا كلذ لاقو
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 .(سيلو) :«ع»و «ب»و «أ» يف )١(

 .(لاح ىلع) :(ع))و «با»و «أ» يف )٢(

 .ءاملعلاو ءاهقفلا ةماعو ةلبانحلا لوق وهو :لوألا لوقلا وه اذه (۳)

 )٤/ ۳٥۷( ديهمتلا .( )٥/ 151١ ةدعلا .( 3٠١ ص) دماح نبال ةبوجألا بيذهت :رظنا

 ٦٥٤( ؛٤٥٥ص) ةدوسملا ء(۳/١١1) ةضورلا رصتخم حرش )٠٠١٤/۳(« رظانلا ةضور

 حرش ريبحتلا ء(١٦۱ ص) يلعبلا رصتخم ء(٤/٥٥٥۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 ؛(17537/؟) ناهربلا ء(٤/٤4٦) رین ا بكوكلا حرش )۳۹٥۰/۸(: ريرحتلا

 جاھٹلا حرش جاهبإلا )3١01/4(. يدمآلل ماكحإلا )٥٠١/۲/۲(. لوصح ا

 باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ٦١۹( ص) لوصفلا حيقنت حرش )۳/ ٣۲۰۷(

)0/ ۸۸])). 

 ريغ نم دحاو تقو يف نیلوق ركذ يعفاشلا مامإلا نأ وهو «يناثلا لوقلا وه اذه )٤(

 :عضاوملا هذه ددع يف ةيعفاشلا فلتخا دقو امهدحأل حیجرت

 .رشع غلبت داكت ال اهنإ :ليقف

 .رشع ةتس اهنإ :لیقو

 .رشع ةعبس اهنإ :ليقو

 لوصح ا )4148/7-17١(. ینیوجلل صيخلتلا ء(۱۰۷۹/۲) عمللا حرش :رظنا

 جاهنملا ىلع يناهفصألا حرش ء(٢/٥٥۲) يومرألل لیصحتلا ءء۹//٢)

Ye 



 ٣٠٣ب

 :نالوق ةيحللا نم لسرتسملا يف لاق :اهنم

 .هلسغ بجي :امهدحأ

 "بج ال :رخآلاو

 .'''ریختلا ىلع امهب لاقف ناليلدلا هدنع افاكت هلعل :ليقف

 امهيف رظنيل ؛كلذ لاقف هنيعب ال / امهدحأ يف قحلا نأ ملع وأ
 .'''داھتجالا قيرط ىلع هباحصأ هبن وأ «ةينملا هتمرتخاف

 حرش يف لوسلا ةياهن ء(۳۵۹/۲) عماوجلا عمج نتم ىلع يلحملا حرش ء(۸۳۰/۴)

 )44١/4(. لوصألا جاهنم

 .(15/1) يعفاشلا مامإلا هقف يف بذهملا ء(۷۷ /۱) مألا :رظنا

 هجولاو - د - يضاقلا لاق» :لاقف ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا نع كلذ ىنيوجلا لقن (

 الف ءمیرحتلا ىلإ يناثلا يدؤيو ليلحتلا ىلإ يدؤي نيداهتجالا دحأ ناك اذإ امأو

 ال كلذكو ءليلحتلاو رظحلا نيب رييختلا ليحتسملا نم ذإ نيلوقلا يف رييختلا روصتي .

۳ 

 «ميرحتو ليلحت يف ًاريثك - هللا همحر - يعفاشلا لوق فلتخا دقف كلذ حضر اذإف

 ؟رييختلاب لوقلا ىلع هلوق فالتخا لمح نكي فيكف
 ىلع صني نأ وهو هب مالكلا انمتخ يذلا ريخألا مسقلا يف لوقن نأ ًاذإ ديدسلاف

 ةبتر ولع لب «هنم أطخ كلذ نوكي ال امهدحأل هرايتخا مدعو امهيف ددرتيل نيلرقلا

 .ملعلا يف ةعسوتو لجرلا

 .(1751- ٣١٤ /۳) ىنيوجلل صيخلتلا :رظنا

 ىلع يناهفصألا حرش )٥۲۸/۲/۲(« لوصح ا ء(۱۰۷۹/۲) عمللا حرش :رظنا

 حرش عماملا ثيغلا ء(٠٥۲۰- ٣١٢ /۳) جاهنملا حرش جاهبإلا ء(۷۸۲-۷۸۲ /؟) جاهنملا



 :كلذ نم ءيش حصی الو

 .مارح امهب لوقلاف :نيدساف اناك نإ نیلوقلا نأل

 ؟نادض عمجي فيكف :نيحيحص اناك نإو

 ؟ًادساف ًالوق لوقي فيكف :هملعو ًادساف امهدحأ ناك نإو

 .نيلوق نع ًالضف «لوق اهيف هل نكي مل :دسافلاب حیحصلا هيلع هبتشا نإو
 .ہانلطبأ دق «ناليلد هدنع ًافاكت :مهوقو

 .دحاو لوق وهو «رييختلا همكحف :حص ول مث

 ..هنيعب ال امهدحأ يف قحلا ملع :مهلوقو

 .لوق اهيف هل نكي مل :كلذك ناك ام نأ انّيب دق

 .رظن ةلأسملا يف يل :لوقيو «كلذ ىلع هبني نأ هل يغبني ناك مث

 نيتلاح يف كلذ نوكي امناف :نیتیاورلا نم هريغ نع لقت ام امأو

 .هريغ ىلإ ىأر اًمع عوجرلاو .داهتجالا فالتخال

 ."'نيضراعتملا نيربخلاك “ [نانوكيف] امهنم ةمدقتملا ملعن ال مث

 .(نوکیف) :لصألا فو ء(۱۰۰۷ /۳) رظانلا ةضور نم تب ا )١(

 )٢( يعفاشلا ىلع هومتركنأ اميف - هللا ہحر - دمحأ لخد دق :لیق نإف» :یلعی وبأ لاق !

 دحاولا ءيشلا نوکی نا ىلإ كلذ يدؤيف دحاو لاح ين دمحأ امهلقي مل ناتیاورلا :لیق

 .امهنم لوألا نع عجر نيفلتخم نيتقو يف كلذ لاق امناو ًامارح ًالالح

 مدقتلا فرعن مل املف لوألا نع ًاعوجر ءانلعجو هيلإ انرص امهنم رخآتملا انملع ولو
 اذهفو هريخأت نم ىلوأ امهدحأ ميدقت سيل هنأل ًافلتخ اهيف مكحلا انلعج رخاتلا نم

 .«لوألا نع عوجر هنإ اهيف هلوق نم يناثلا انفرع لئاسم يف انلق

 ةدعلا :رظنا )٥/ ۱٦٦۹-۱٦٦٦(.

۷/٢ 



 لصق

 هل زجي مل :مكحلا هنظ ىلع بلغف دهتجا اذإ دهتجما نأ :یلع )| وقفت
0" 0 

 ۔(قفتا) :«ب» يف ()

 دهتجم دیلقت نم عونمم وهف مكح ىلإ هداهتجا هادأف دهتجا اذإ دھتج ا :عازتلا لحم ریرحت )0
 ىلع كلذ يف ء ءاملعلا فلتخا ؟ال مآ عونمم وه لهف ءدهتجي نأ لبق امأو ًاقافتا رخآ
 :لاوقأ ةعبس

 رٹکاو دمحأ مامإلا مالك رهاظ وهو ءًاقلطم ملاعلا ديلقت ملاعلل زوجي ال هنأ :لوألا لوقلا
 ءاهقفلا رثكأ نع هركذو يدمآلا هراتخاو «يعفاشلا يلوق ديدجو كلامو .هباحصأ
 .ةيفنحلا نم فسوي وبأ هراتخاو

 ضعب نع يأرلا اذه يكحو ہب يتفي ام نود هسفن ةصاخ يف هل زوجي :يناثلا لوقلا
 ۱ .قارعلا لهأ
 .ةيكلاملاو ةلباتحلا ضعب لوق وهو رذعل زوجي :ثلاثلا لوقلا
 ةياور وهو ەیوعار نب قاحسإو يروثلاو دمحأ نع يكح ءاقلطم زوجي :عبارلا لوقلا

 .ةفينح يبأ نع
 .ةيعفاشلا نم جيرس نبا هلاق تقولا قيضل زوجي :سماخلا لوقلا

 .ةيفنحلا نم نسح ا نب دمحم لوق وهو هنم ملعأ وه نم ديلقت زوجي :سداسلا لوقلا
 اووتسا نإف مهنم راكنإ الو حجرأ يباحص ديلقت يباحص ريغل زوجي :عباسلا لوقلا

 يسخرسلاو هتباو يئابم ا هلاقو :میدقلا يف يعفاشلل ىزعيو ریخت
 رظانلا ةضور ۲٥٤( /۳) حضاولا ء((٤/۰۸) ديهمتلا ء(۱۲۲۹/8) ةدعلا :رظنا

 لوصأ ,(458-41/1 ص) ةدوسملا )٦٢٦۹/۳( ةضورلا رصتخ حرش 56

 (۳۹۸۸-۳۹۹۱ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱٥۱-٤/١١٥۱۷) حلفم نبال هقفلا
 = لوصح ا ء((۱۳۳۹/۲) ناهربلا ٥٤٤( ص) ةرصبتلا «((9017/5) رينا بكوكلا حرش
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i.ا  

 اا
 داهتجالا ىلع ردقي الو «لئاسملا ضعب يف داهتجالا نم نكمتملا اماف

 ةيوحن ةلاسم يف وحنلاك ءادتبالا ليبس ىلع ملع ليصحتب الإ '''اهضعب يف
 لصحي مل اميف يماعلاك هنأ :هبشألاف :ةيربخ ةلاسم يف لاجرلا تافص ملعو

 ةبيرقلا ةوقلاب ةلصاح ہدنع مولعلا تراص ' [يذلا] ””دهتجماف ''ہملع

 رقتفي لو ءاهب لقتسا :ةلدألا يف رظنو «ةلأسملا نع ثحب ول ثيحب لعفلا نم

 .”[؟هريغ ديلقت هل زوجي له] دھتج ا اذهف ؛هريغ نم ملعت ىلإ

 ىلع يلح ا حرش ؛(٤/٢۲۰) يدمآلل ماكحإلا )۱۲۸/٤( ىفصتسملا ©( 5/9 /۲)

 (۳۹۰۹-۳۹۱۱ /۸) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء((۳۹۳/۲) عماوجلا عمج نتم

 فينشت ء(۸۹ ٤ /۳) عماوجلا عج حرش عماهلا ثيغلا ء(۲۷۱/۳) جاهنملا حرش جاهبإلا

 رصتخ ((۷۳۳ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ ٠٠١-٦ ٠١(. /4) عماوجلا عمجب عماسملا

 :(44” ص) یئارقلل لوصفلا حيقلت حرش ء(۳۰۰ /۲) دضعلا حرش عم بجاح ا نبا

 لوصألا يف لوصفلا ۹٤١(. /۲) دمتعملا «( 3١١ /5) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر

 تومحرلا حتاوف )۲۲۸/٤( ريرحتلا ريسيت )١4/4(« رارسألا فشك ؛(۲٦۳ /۳)

. 

 .(ضعبلا) :«ع»و (بدو «أ» يف

 .هبشألا وه :ةمادق نبا لاقو «يماعلاك هنأ باطخلا وبأ راتخا

 حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۱۰۰۸/۳) رظانلا ةضور ء(۷١٦ )٤/ ديهمتلا :رظنا

 .(۳۹۹۲ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا )٤/۱۷(

 .(دھتج ا امأف) :«عا>و («ب))و «أ» يف

 .(يتلا) لصألا ينو (۱۰۰۸/۳) رظانلا ةضور نم تبثللا

 .«ع»و «ب»و «أ»و لصألا يف دری لو (۱۰۰۸/۳) رظانلا ةضور نم تبثملا
۷۲۰۷ 
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 پب

 عم الو «تقولا قيض عم رخآ دهتجم دیلقت هل سیل :انباحصأ لاق

 7 هب في اميف الو «هصخي اميف ال < عی

 الو ؛يعفاشلاو دمحأك ةمئألا بهذم یتفتسملل لقني نأ هل زوجي نکل

 ملعت الو هتمصع تبثت ال نم ديلقت نأل ؛هريغ ديلقتب هسفن دنع نم تفي

 ؛سایق الو صن الو «سايق وأ صنب الإ تبثي ال يعرش مكح '' [هتباصإ]

 نإف ؛هلثم هيف  [انفلتخا ام] سيلو دھتج ا عم يماعلا هيلع صوصنملا ذإ

 / نوكي الف ہرداق دھتج او .هسفنب نظلاو ملعلا ليصحت نع زجاع يماعلا

 .هانعم يف

 .(لاقف) :«عا>و (باو «» يف (۱)

 .(هتعس الو) :«ع»و «ب»و «أ» يف )٢(

 .(هب تفي ام الو) :«ع»و «بد»و «أ» يف )٣(

 .(هتنامأ) لصألا ينو ء(۱۰۰۹ /۳) رظانلا ةضور نم تبشملا )٤(

 .(افلتخا ام) :لصألا فو ء(۱۰۰۹/۳) رظانلا ةضور نم تبثملا )٥(
۷۰۸ 
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1 
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 ا
 ا
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 ید تطقق te ا
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  0ك٢

 ىوس لئاسم يف دجوت اهنّيب ةلعل ةلاسم يف مكح ىلع دھتج ا صن اذإ
 دقتعي هنأل ؛ةللعملا ةلاسملا يف هبهذمك لئاسملا كلت يف هبهذمف :صوصنلا

 ؟'''منام '' [اهنم] عنمي مل ام ةلعلل ًاعبات مكحلا

 «ىرخأ ةلأسم يف هبهذم “' [مكحلا] كلذ لعجی مل :ةلعلا نیبی مل نإف
 يردن ال انإف ؛نیدھتج ا ضعب ىلع '”هلثم ءافخ زوجي ًاهبش اهتهبشأ نإو

 ."مكحلا كلذ ىلإ اهفرصي مل :هل ترطخ ول اهلعل

 .سايقلاب بهذم تابثإ كلذ نألو

 .لئاسم عبرأ لصفلا اذه يف )١(
 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»و «أ» نم تبغا ٢)

 ؛ةياعرلا يف نادمح نباو ینوطلاو ةمادق نباو باطخلا وبأ ہراتخاو لوألا لوقلا وه اذه (۳)

 .راجنلا نباو يوادرم او «حلقم نباو «ةدوسملا يف دجملاو

 .ةلبا ا ضعب هراتخاو هبهذم كلذ نوكي ال :يناثلا لوقلا

 ء(1۳۸/۳) ةضورلا رصتخ حرش (۱۰۱۲/۳) رظانلا ةضور ؛(٣٦۳ )٤/ ديهمتلا :رظنا
 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٤/۹١١٠) حلفم نبال هقفلا لوصا ء(١٠٥ ص) ةدوسلا

 .(148/4) رین ا بكوكلا حرش ء۹۸)

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب» و «أ» نم تبللا 2

 .(ةلأسم) :«عا)و (بدو «أ» يف )٥(

 ةدوسملا ۱۰۱١( /۳) رظانلا ةضور ء(۷٦۳ )٤/ ديهمتلا :يف اهرظنا ةيناثلا ةلاسملا هذه )٦(
 .(۵۲۵ ص)
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 صنلاک ناك :هتلع ىلع صن اميف يعفاشلا صوصنم يف اقرتفا كلذلو

 .هب خسني ملو خسني مل :هتلع ىلع صني م امو «هب خسنيو خسني

 لقنی مل :"'نيفلتخم نيمكحب نيتهباشتم نیتلاسم ىلع دهتجما صن ولو
 .ناتياور ةلأسملا يف هل نوكيل ''یرخآألا ىلإ امهدحأ مكح

 ةيراج ةلالد وأ هصنب "”ةلأسملا يف بهذم ناسنإلا ىلإ فاضي امنإ هنأل

 .امهنم دحاو دجوي ملو .هارجم

 ملعي لو ("نیفلتخ 7 4 ىلع )0( [ةدحاو] ةلأسم ٤ صن نو

 .لصقلا اذه يف ةئلاثلا ةلأسملا هذه )١(

 لقنلا زوجي له نيتقو ين نيفلتخ نیمکحم نيتهباشتم نيتلاسم يف دهتجما صن ول (۷)
 :نيلوق ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا ؟ىرخألا ىلإ ةدحاو لك نم جيرختلاو

 «عراشلا لوقك ىرخألا ىلإ ةدحاو لك نم جیرختلاو لقنلا زوجي ال :لوألا لوقلا

 .راجنلا نباو يوادرملاو حلفم نباو دجماو ةمادق نباو باطخلا وبأ هراتخا

 نبا هلقن «ىرخألا ىلإ امهنم ةدحاو لك نم هجيرختو مكحلا لقن زوجي :يناثلا لوقلا
 .نادمح نباو ینوطلا هراتخاو باحصألا ضعب نع دماح

 رظانلا ةضور ء(٤/۸٦۳) ديهمتلا 3١54(. ص) دماح نبال ةبوجألا بيذهت :رظنا
 ىوتفلا ةفص :«(575 ص) ةدوسملا «(551/7) ةضورلا رصتخ حرش ء(۰/۳)
 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٤/۹٥٥۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ «(۸۸ ص) نادمح نبال

 ٥٠١(. /4) رينملا بكوكلا حرش ,(4//0959-1791)

 .(نيتلأسملا یئ) :«عا)و «با»و ء يف (۴)

 .(نإف) :«ع»و «ب»و «آ» يف )٤(

 .لصألا يف دری ملو «عدو (با) و «أ» نم تبثملا )٥(

 .لصفلا اذه يف ةعبارلا ةلأسملا هذه )٦(
۷٢ 

 جگ ےک 00

 ا کک یس کلک ےھت وس لاش ويضع تسس شق تو سس٤ حس مدع لحد می دوش ل تعش نم دس نيف دشن تم شب



 .”[ىرخألا ین نیکاش انکو] “ل ھذم اهانلعجف

 نیب عمجی نأ زوجي ال هنأل ؛ٴ'بھذللا يهف :“ [ىرخألا] انملع نإو

 .(ًابهذم هل) :«عا)و «بد»و «أ» يف (۱)

(۲) 

| ۳( 

 O0) أ
 (٥ہ) ا

 نكمأ نإف رظننف «لوق وأ نالوق ةلأسم يف بهاذملا ةمئأ نم هريغو دمحأ مامإلا لقن اذإ

 لك لمحيو «هبهذم نالوقلاف ديقم ىلع قلطم وأ صاخ ىلع ماع لمحب ولو عمجلا
 ةراتو لاوقألا وأ نيلوقلا خیرات ملعي ةراتف لمحلا رذعت نإو :لمح ا كلذ ىلع امهنم

 :نيلوق ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقف امهقبسأ لهج نإف لهجي

 هبهذم دعاوق وأ ةلدألا نم امهبرقأ .لاوقألا وأ نيلوقلا نم هبهذم نأ :لوألا لوقلا

 خیشو ينوطلاو ةمادق نباو ديهمتلا يف باطخلا وبأ هراتخاو ؛هلوصاب امههبشأ وأ

 .راجنلا نباو يوادرملاو عورفلا يف حلفم نباو مالسإلا

 عنتيو هريخأت نم ىلوأ امهدحأ ميدقت سيل هنألءًافلت امهيف مكحلا لعجي :يناثلا لوقلا

 نبا هيلإ لامو ةیعفاشلا ضعبو يدمآلاو ىلعي وبأ يضاقلا هراتخاو امهدحأب لمعلا

 . ینلا نع نيضراعتملا نيربخلاك نانوكيف امهنم ةمدقتملا ملعن ال مث :لاق ثيح ةمادق

 (۳۷۰ )٤/ ديهمتلا )٥/ ۱٦٦٦( ةدعلا «(« 30٠١ ص) دماح نبال ةبوجألا بيذهت :رظنا

 ةدوسملا 42511 /9) ةضورلا رصتخم حرش ء(١۱۰۱ ء۱۰۰۷ /۳) رظانلا ةضور

 ء(۳۹۵۹ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ۱٥٥۷( /۳) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء((۵۲۷ ص)

 ء(٤/۲۰۱) يدمآلل ماكحإلا .((077 /7 /۲) لوصح ا ء(٤/٤4٥) رينملا بكوكلا حرش

 ةياهن (۲۰۳/۳) جاهنملا حرش جاهبإلا ء(٤۷۸ /۲) جاهنملا ىلع يناهفصألا حرش

 ۔(٤/٤٤٥) لوصألا جاهنم حرش لوسلا

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»و «أ» نم تبغا

 .(ةرخآلا) :«عاذ و «آ»دو لصألا یئو ««ب» نم تبثملا

 يفوطلاو ةمادق نباو باطخلا وباو ىلعي وبأ يضاقلا هراتخاو لوألا لوقلا وه اذه

 .رثكألاو يدمآلاو راجنلا نباو يوادرملاو حلفم نباو نادمح نباو

 (۱۰۱۳/۳) رظانلا ةضور ؛((۳۷۱۔-۳۷۰۱ )٤/ ديهمتلا ء((۷٦۱ )٥/ ةدعلا :رظنا

 = ةدوسملا .(57 ص) يتفتسملاو يفملاو ىوتفلا ةفص )٣/ ٦٦٦( ةضورلا رصتخم حرش

 ال١



 .لوألا ''' [هيأر] نع ًاعوجر ريخألا هصن ''نوکیف «نيفلتخ نيلوق

 ضقني ال هنأل ؛"”هل ًابهذم لوألا نوكي :انباحصأ ضعب لاقو

 .حصي الو .داهتجالاب داهتجالا

 :يناثلا هداهتجاب لوألا هداهتجا هيلإ هادأ ام كرتي ال هنأ اودارأ نإ مهنإف

 كرت :هداهتجا يفت اذإ ةلبقلا يف دهتجلا نأ ملعن ناف ؛ - أبي - لطاب وهف

 مث مكحب ةلاسم يف ىتفأ اذإ يتفملاو ءاهريغ لبقتساو ءاهلبقتسم ناك يتلا ةهجلا

 .مكاحلا كلذكو ءمكحلا كلذب اهيف يتفي نأ زجي مل :هداهتجا ريغت

 هادأ ام وأ .هضقني ال صخش ىلع هب مكح يذلا مكحلا نأ اودارأ نإو

 .انتلأسمل ًاريظن سيلف :هديعي ال تاولصلا نم

 ؟ال ما ًابهذم لوألا ىقبي له هداهتجا ريغت اذإ امیف فالخلا امنإ

 .ىقبي ال هنأ انّيب دقو

 .لوألا نع عوجرلاب حرص اذإ اب هوركذ ام لطبي مث

 ؛(۰٣٦۳۹ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا )۱٥٥۸/٤( حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۵۲۷ ص) =

 ((477/9/1) لوصحملا .(015 ص) ةرصبتلا ؛(545/54) رينملا بكوكلا حرش

 ريسيت ء(۲۹۹/۲) دضعلا حرش عم بجاحلا نبا رصتخ ء(٤/۲٢۲۰) يدمآلل ماكحإلا

 .(۲۳۲ /4) ريرحتلا

 .(نوكيو) :«ع»و «ب»و «أ» يف )١(

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»و «أ» نم تبثملا )٢(

 .ةلباتحلا ضعبو دماح نبا هراتخاو يناثلا لوقلا وه اذه ()

 ةضورلا رصتخم حرش ؛(٤/۳۷۰) ديهمتلا 23١١ ص) ةبوجألا بيذهت :رظنا

 )٦٦٦٣( ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٤/۵۰۸٥۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ )۸/ ۳۹۲۲(.

¥1۲ 
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 لصف

 ديلقتلا يف

 .هب ةطاحإلا عم قنعلا يف ءيشلا عضو : / '''ةغللا يف وهو

 . "رىا : :عمج او ,ةدالق كلذ ىمسيو

 رمألا طبر هنأك «ةراعتسا صخشلا ىلإ رمألا ضیوفت يف لمعتسي مث

 :'''یدایآلا طیقل لوقك هقنعب

 (*اَعلْطْضُم ِِبْرَلا رئأب عارڈلا بخر مكر هل مكرنااوذلقو 1 12 1 3 ےس ار ۰ 004 -

 .(ةغللا يقو) :ا(ع يف ۰ )١(

 )۱۹/٥(. ةغللا سيياقم مجعم ؛(۳۹۹/۳-۳۹۷) برعلا ناسل :رظنا (۷)

 وهو دایإ تاداس نم دیس يلهاج رهاش «يدايإلا ةجراخ نب رمعم نب طيقل :وه (۳)

 :ناورش ونأ مهازغ امدنع مهرذنيو سرفلا ىلع هموق ضرحي لوقي يذلا

 دايإ نسم ةريزجلاب نم ىلع طيقل نم ةفيحصلا يف مالس

 داقتلا قوس مكلغشي الف مكاتأ دق ىرسك ثيللا نإف

 دارجلاك بئاتكلا نوجزي اسفلا نوتسس مهنم مكاتأ

 ةمجرتلا مقر ء(۱۷۵ ص) يدمآلل ءارعشلا ءامسآ يف فلتخملاو فلتؤملا يف ةمجرت هل

 .(۸۳ ص) ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا :.(044)

 نم هيف بيصأو ىرسك دونج عم دايإ لاتتقا دعب طيقل اهلاق ةديصق نم تيبلا اذه (4) ٦<.

 - :ةديصقلا علطمو ةريزجلاب ةقرف تماقأو ؛اوسلا ىلإ تعجر

 ىو

 ٦ب



 ًاذخأ 077 جل ريغ نم هريغ (”لوقب ذخألا :ءاهقفلا فرع ف وهو

MD us 
 ىنعملا اذه نم :

 وه كلذ نأل ؛ًاديلقت ''عامجإلا وأ ك یبنلا لوقب ذخألا ىمسي الف

010 

(۲) 

(۳ 

 اعجولاو نازحألاو مم ا يل تجاه اعزجللا اھل تح نم ةلبع راد اسی

 اعمتجاف سانلا رمأ مربأو ىتش مكرومأ تناك نإ يسفن فش اى
 .(۸۳ ص) ةبیتق نبال ءارعشلاو رعشلا :رظنا

 .(لوق لوبق) :(ع))و «با)و «أ» يف

 نبا هفرع ثيح ةمادق نہا فيرعت نع هتارابع ضعب يف فلتخي ديلقتلل فلؤملا فيرعت

 .ةجح ريغ نم ريغلا لوق لوبق هنأب ةمادق

 .ینوطلاو يلازغلاو ینیوج او باطخلا وبا فيرعتلا اذهب هفرع دقو

 .ليلد ريغ نم لوقلا لوبق هناب يزاريشلاو ىلعي وبا هفّرعو
 .ةجح الب كريغ لوقب لمعلا هئأب حلفم نبا هفرعو
 .ليلد ةفرعم الب ريغلا بهذم ذخأ هنأب راجنلا نباو يوادرملا هفّرعو

 يأر ىلع هيأر ميدقتو قح هنأ ريدقت ىلع هريغ لجرلا عابتا هنأب يدنقرمسلا هفرعو
 .ليلد الب لالدتسالاو رظنلا لهأ نم هنوكل هسفن

 حرش (۱۰۱۷ /۳) رظانلا ةضور ؛(٥۳۹/) ديهمتلا ء(٦۱۲۱ )٤/ ةدعلا :رظنا

 حرش ريبحتلا )٠١١١/۳( حلفم نبال هقفلا لوصأ ٠٠١(« /۳) ةضورلا رصتخ

 )٠٠٠١/۲(« عمللا حرش )٥۲۹/6(« ريثما بكوكلا حرش ء(۸/٤١٦٥٦) ريرحتلا

 ؛(59/8 ص) يدنقرسملل لوصألا نازيم ء(٤/۱۳۹) ىفصتسملا ء(۱۳۵۷ /۲) ناهربلا

 .(۲۹۔١۱ ص) يرتشلا دعس روتكدلل هماكحأو ديلقتلا ء(٤٤۲ /5) ريرحتلا ريسيت

 هنع همتكو هنيد يف هب هشغ ام مثإ دھتج ا قوطي دلقملا نأك يوغللا ىنعملا نم ةراعتسا

 .هقلع يف ًاقوط هلعجب :يأ .هملع نم
 581١-5917(. /۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .(عاجإلاو) :((ع))و (پا)و «i» يف ٤(

 مت



 :نيبرض ىلع مولعلا :'ںاطخا وبأ “لاقو

 - ىلاعت - ہللا ةفرعم :وهو “هيف ديلقتلا غوسي ال ام ””[اهنم]
 زوجي نأ امإ كلذ يف دلقملا نأل ؛كلذ وحنو “'ةلاسرلا ةحصو «هتينادحوو .

 :هليحي وأ ہہدلقی نم ىلع اطخلا

)۱( 
)۲( 
 ص«
5( 
)0( 

 .(لاق) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 , ۳۹٩(. /٤)دیهمتلا :رظنا

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب» و «أ» نم تبثلا

 .«عا)و (با و «أ» يف درت مل (هيف)

 :لاوقأ ةثالث ىلع ةلاسرلاو ديحوتلاو هللا ةفرعم يف ديلقتلا مكح يف ءاملعلا فلتخا

 يضاقلا هراتخا ةلاسرلاو ديحوتلاو ی اعت هللا ةفرعم يف ديلقتلا زوجي ال :لوألا لوقلا

 يفارقلاو يوادرملاو حلفم نباو ةمادق نباو ليقع نباو باطخلا وبأو ىلعي وبآ
 .ءاملعلا روهمجو يواشوشلاو

 .ةيعفاشلا ضعبو يرينعلا نسحلا نب ہللا ديبع لاق هيو زوجي :يناثلا لوقلا
 لهأ نم موق كلذ ىلإ بهذو ءرظنلا مرحيو كلذ يف ديلقتلا بجي :ثلاثلا لوقلا

 .رهاظلا لهأو ثیدح ا

 رظانلا ةضور ء(٥/۹۹٦) حضاولا ((73557/5) ديهمتلا ء((۱۲۱۷ )٤/ ةدعلا :رظنا

 عومجم ء(((۹٥-٥٥٥ ص) ةدوسملا 6232057 /15) ةضورلا رصتخم حرش ءء۷/۳)

 نبال هقفلا لوصأ 0١(« ص) ىوتفلا ةفص ء(٢٦۲ /۱۹) مالسإلا خيشل ىواتفلا

 ؛(8//5011) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(١٦٦۱ ص) يلعبلا رصتخم ء(١١١٠ )٤/ حلفم
 ء(١١٠ /۳/۲) لوصح ا 5١٠١( ص) ةرصبتلا )٤٥٥/٤( رينملا بكوكلا حرش

 دمتعلا ء(٢/٤١٥٥) عماوحج ا عمج نتم ىلع يلح ا حرش ء((٤/۲۲۳) يدمآلل ماكحإلا

 لوصفلا حيقنت حرش ء(١٠۳ /۲) دضعلا حرش عم بجاح ا نبا رصتخ ء٣٦)

 مزح نبال ماكحإلا )۳۲/٦( باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ء(٤٤٦ص) ینارقلل

 ۔((٢/۱١) تومحرلا حتاوق «(؟841/4) ريرحتلا ريسيت ©« /5)
¥10 
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 .هبهذم ةحص يف كاش وهف :هزاجأ نإف

 ؟اهيلع ليلد الو «هتلاحتسا فّرع مبف :هلاخأ نإو

 ؟هقدص فّرع مبف :قح هلوق نأ يف دّلق نإو

 ؟رخآلا قدص فرع مبف :هقيدصت يف ہریغ دّلق نإو

 نوكس نيبو هنيب قرفلا امف :هقدص يف سفنلا نوكس ىلع لّوع نإو
 قداص هنأ هدلقم لوق نیب قرفلا امو ؟نيدلقملا یراصنلاو دوهيلا سفنأ

 ؟ەفلاخ لوق نيبو

 ۔'''اعاجإ '''زئاجف :'''عورفلا ین ديلقتلا امأو
 ےب

 .عامجإلا :هيف / '''ةجحلاف

 )١( ديهمتلا يف امك مولعلا يبرض نم يناثلا برضلا اذه )/۳۹۹(.

 .(زئاج وھف) :((ع))و «ب»و «أ» يف )٢(

 .يطيقنشلاو راجنلا نباو يوادرم او يفوطلاو ةمادق نبا عامجإلا اذه ىكح (۳)

 ءاملعلا رثكأل ديلقتلا زاوجب لوقلا باطخلا وبا بسنو ؛عامجإلا اذه ةياكح يناكوشلا ركناو

 .رثكألاو ةيعفاشلاو ةلباتحلل حلفم نبا هبسنو روهمجلل ةيميت نبا مالسإلا خيش هبسنو
 )٥٦٥٦/٣( ةضورلا رصتخ حرش ((۱۰۱۸/۳) رظانلا ةضور )۳۹۹/٤( ديهمتلا :رظنا

 يلعبلا رصتخم ((777/19) مالسإلا خيشل ىواتفلا عومجم ء(٥٤٢ ص) ىوتفلا ةفص

 رينا بكوكلا حرش )۲۰۳۰/۸-٤١۳۲(« ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(١٦۱ ص)

 (۳۹۳/۲) عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا حرش ء۰۱/۷۱) لوصح ا )٤/۵۳۹(

 يدنقرمسلل لوصألا نازيم ء(٢/٦۳۰) دضعلا حرش عم بجاح ا نبا رصتخم

 ءاوضأ ء(([۸ ص) يناكوشلل ديلقتلاو داهتجالا ةلدأ يف ديفملا لوقلا ء(٦۱۹۷ ص)

 .(۷۱-۷۳ص) يرتشلا دعس روتكدلل هماكحاو ديلقتلا ((487/7) يطيقنشلل نايبلا
 .(ةجحلا تناكف) :(ع)او ((با)و «أ» يف )٤(

7” 



 ف ليلدلا یف رظنلا مهمزلي ةماعلا نأ ىلإ :ةيردقلا ضعب بهذو

 ۰. ًاضيأ -'''عورفلا ٦

 الو «ةماعلا نوتفي اوناك مهنإف ؛ةباحصلا عامجإب لطاب "وهو
 نم رتاوتلاو ةرورضلاب مولعم كلذو ءداهتجالا ةجرد لينب مهنورمأي

 .مهماوعو مهئاملع 00

 اهوحنو سمخلا مالسإلا ناكرأ يف ديلقتلا زوجي ال :باطخ ا وبأ لاقو

 الف كلذ يف ءاملعلا اوكراش ةماعلا نأل ؛”'ًارتوتم ًالقن لقنو رهتشا ام

 ."”ديلقتلل هجو

 حابأ هنآ يئابجلا يلع يبأ نع ىكحو «نييدادغبلا ةلزتعملل يرصبلا نيسحلا وبأ هبسنو )١(

 .داهتجالا لئاسم نم سيل ام نود عورفلا نم داهتجالا لئاسم يف ملاعلا ديلقت يماعلل

 ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولا ء(٤/۳۹۹) ديهمتلا ء(٤4۳ /۲) دمتعملا :رظنا

 نبال هقفلا لوصأ ء(٤/۲۲۸) يدمآلل ماكحإلا ء(۱۰۱/۳/۲) لوصح ا (۳۰۸/۲)

 طیح ا رحبلا (۳۸۹۳/۸) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(٢/۱۵۲۹) حلفم

 )٦/(۲۸(.

 .(اذهف) :(ع))و ((باو «أ» يف )٢(

 .ًاعامجإ يوادرملاو حلفم نباو ليقع نباو باطخ ا وبأ هركذ (۳)

 )١579/5(, حلفم نبال هقفلا لوصأ 256١(( /5) مضاولا ء(٤/۳۹۸) ديهمتلا :رظنا

 )٤/ ٥۳۸(. رينملا بكوكلا حرش :(4 07١ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 .(798/5) ديهمتلا رظنا «ینعملاب باطخلا يبأ مالك فلؤملا لقن (4)
۲۰۲۷ 



 لصق

 امو هع سانلا ذخأو یاملعلا نايعأ نم دهشكب ايتفلل هياصتنا نم هاري

 .هتع لدع هريخي وأ .ريسلاو نيدلا تامس نم هحملتي

 .'''اقافتا ''ہدلقی نأ زوجي الف :لهجلاب هفرع نم امأف

 :هلاح لهج نمو

 نع لاسي أدلب لخد نم نأ ةداعلا نأل ؛“هديلقت "زوجي :ليق دقف
 .هملع نع الو هيتفتسي نم ةلادع نع ثحبي ال ةلأسم

 .(هديلقت) :«ع»و «با>و «أ» يف )١(

 رظانلا ةضور ء(۲۹۰/۱) حبضاولا ء(٤/۴٥٥) ديهمتلا :يف ةلاسلا هذه رظنا )٢(

 ةدوسملا ء((١۱ ص) ىوتفلا ةفص :«(757/7) ةضورلا رصت حرش ء(۱۰۲۱/۳)

 ؛(57١١ )٤/ حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۲۲۰ /5) نيعقوملا مالعإ ء(٥٥۵ ء٤٦ ص)

 حرش ؛(۷٤٥٥-۸/٤٤٤٣) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۷٦۱ ص) يلعبلا رصتغ

 )۱۰۳۳/٢( عمللا حرش ١75(« ص) ريرحلا رخذلا ء(٤/٥٥٥) ريثما بكوكلا

 (۲۳۲ /۲) يدمآلل ماكحإلا ء٤٣۱۳ /۲) ناهريلا .057/1) لوصألا ىلإ لوصولا

 عفر ء(١٤٤ ص) ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(۷۲۹ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ

 «يتفملا بدأ )٥٥٤/٢( تومحرلا حتاوف ء((٦/۷١۱) باهشلا حيقنت نع باقنلا

 .(08 ص) حالصلا نبال يتفتسملاو

 . .(زوجي دقف) :«ب» يف (۳)

 )٤( :نیلوق ىلع ہدیلقت زاوج یف ءاملعلا فلتخاف هلاح لهج نم =
۷۲۱۸ 

 تمم و۶



 وھو «هتلادع نع لاؤسلا عنم نكمي الف هملع نع لاؤسلا متعنم نإو

 .ةعونمملا ''” [ةروصلا] ین انل ةجح

 «هلاح ةفرعم هيلع بجو هريغ لوبق هيلع بجو نم لك :/ انلق
 لك قدصي الو «هتازجعم يف رظنلاب لوسرلا لاح ةفرعم ةمألا ىلع بجيف

 ىلعو .دهاشلا ةفرعم مكاحلا ىلع بجو هللا لوسر هنأ يعدي لوھج

 ۔''ہتاور لاح ةفرعم ربخلاب ''' [ماعلا]

(۲) 

(۳) 

0 

 .(7 ةليلد تسيل ةماعلا نم ةداعلاو

 .يدنهلا ہراتخاو رثكألل يفوطلا هبسنو هديلقت زوجي ال :لوألا لوقلا
 .هديلقت زوجي :ىناثلا لوقلا

 مالعإ ء(٣/٦٦٦) ةضورلا رصتخ حرش )1071/9-1١77(« رظانلا ةضور :رظنا
 )۳۹۰٣/۸(. يدنهلل لوصولا ةياهن ء(١٥۱ )٤/ ىفصتسملا ء(٢٢۲ /4) نيعقوملا
 .(ةرورضلا) :لصألا نو ء((۱۰۲۲ /۳) رظانلا ةضور نم تبثلا

 .(لماعلا) لصألا ينو ء((١۱۰۲ /۳) رظانلا ةضور نم تبثلا

 .لاح ا لوھجم ديلقت زاوج مدعب لئاقلا لوألا لوقلل لوألا لیلدلا اذه
 بلاغ نکل ؛نوکی ال نأو ءًالهأ نوكي نأ لمتحا هلاح لهج امل هنأ :يناثلا ليلدلا

 هتيلهأ نوكت نأ هنم مزليو حجار بلاغلا ىلع اذه لمحف ءايتفلل لهأ ريغ سانلا
 .هديلقت زوجي الف هتيلهأ نظ يفتنيف ةحوجرم
 .(514 /۳) ةضورلا رصتغ حرش :رظنا
 .لاح ا لوهجم ديلقت زاوجب لئاقلا يناثلا لوقلا لیلد باوج اذه

 ةداعلا نم متركذ امو ىتفتسي ال لاح ا لوهجم نأ ىلع لد دق ليلدلا نأ :كلذ ینعمو

 ليلدلا قلطم ىلع ةجح تسيل ةداعلا قلطم كلذكو ليلدلا اذه ىلع ةجح سيل
 متركذ ام ةداعلا نأ ملسن ال مث «ليلدب الإ ريتعي ال ليلدلا فلاخ امو هفلاخت نأ زاوجل
 نإو «هلهآ نع الإ ذخأي ملو هنيدل طاتحا ًادلب لخد نم نأ :وهو ہهفالخ ةداعلا لب

 اهنأ ملسن ال نکل ةروهشم اهنأ انملس نإو ءاهترهش ملسن ال نکل ةداع كلذ نا انملس

 .ةجح نوكت ىتح اهيلع قافتا ىلع لدت

 ٥٦٦٦(. /۳) قباسلا ردصملا :رظنا

۲۹ 

 ٤ب



 لصف

 ةماعلا نأل ؛""ملعألا ةعجارم دلقم ا مزلي مل :نودهتجم دلبلا يف ناک اذإ

 ."”لوضفملاو لضافلا اولأس ةباحصلا نمز يف

(۱) 

(۲) 

(۳) 

 ."”لضفألا لاؤس همزلي لب :ليقو

 ىمعألا عبتا نیلجر داهتجا فلتخا اذإ :لاقف هيلإ ''”يقرخلا اموأ دقو

 .(ملعألا ةعجارم همزلي الو مهنم ءاش نم ةلاسم دلقمللف) :((ع)و ((بالو «أ» يف

 باطخلا وبأو ىلعي وبأ يضاقلا هراتخاو دمحأ مامإلل ةياور وهو لوألا لوقلا وه اذه

 نباو يجابلاو ةيفنحلاو ةلبانحلا رثکاو راجنلا نباو يوادرم او حلفم نباو ةمادق نباو
 .ةيعفاشلا رثكأو ةيكلاملا نم بجاحلا

 حرش ٠١(. 174 /5) رظانلا ةضور ء(٤٥ ٥٤٤-٤ /4) ديهمتلا ء(٤/٦۱۲۲) ةدعلا :رظنا

 نيعقوملا مالعإ ٥٦٤( ص) ةدوسملا ء(۹٦ ص) ىوتفلا ةفص ء(٣/٦٦٦) ةضورلا رصتخ

 ریبحتلا ۱٦١١( ص) يلعبلا رصتخ ء((٤/۹٥٥۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٤/٢٥۲)

 ء(۱۷۷ ص) ريرحلا رخذلا ء(٤/۵۷۱) رينملا بكوكلا حرش ؛((8/١508) ريرحتلا حرش

 ؛(4١1/؟) تومحرلا حتاوف ء(٤/٢٥۲) ريرحتلا ريسيت ء((١۱۹ ص) ناردب نبال لخدملا

 (۳۰۹/۲) دضعلا حرش عم بجاحلا نبا رصتخم ء(۷۳۰ ص) يجابلل لوصفلا ماكحإ

 )118/5-1١51(( باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ٤۳۲(« ص) لوصفلا حيقنت حرش

 ء(١١١ /۳ )٢/ لوصح ا 9/0 ىفصتسملا )٢/ ۱۳٣٤( ناهربلا ء(۱۲۸ ص) عمللا

 يتفملا بدأ ء(١۳۹ /۲) عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا حرش ء(۲۳۷ )٤/ يدمآلل ماكحإلا

 )۳۱۱/٦(. طیح ا رحبلا ء(۱۵۹ ص) حالصلا نبال تفتسملاو

 .يناثلا لوقلا وه اذه

 .ةقباسلا رداصملا رظنا

 ا یا مادر تی یم سو نب ادع نب نيس نبرص رع

7 

 رو د امت
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 .'هسفن ین امهقثوأ

 يف داھتجالا همزلي لب ريخي ال :حضاولا يف ليقع نبا لاق :تلق

 هركذ ”ملعألا هنأب هيلإ اشف نمو «عروألاو نيدألا نيتفملا نايعأ

 باحصأ نم «”لافقلاو ؛ سابعلا وبأ لاق هبو "دما مامإلا

0) 

(۲) 

(۳ 

(£) 

(6) 

 جرخ هنأل كلذو .هيلإ بوسنملا رصتخلا الإ اهنم رشتني مل بهذملا يف ةريثك تافنصم

 نإ ليق ءاهيف تناك يتلا رادلا تقرتحاف ناميلس برد يف هبتك عدوأو مالسلا ةئيدم نع

 يفوت ؛ينغملا اهرهشأ نم ةريثك حورش هلو ةلاسم ةئامثالثو نافلأ يقرخلا لئاسم ددع

 .قشمدب ھ٣٣۳ ةنس يقرخلا

 دادغب خيرات ء(۲۹۸/۲) دشرألا دصقملا ء(۷۰/۲) ةلبانحلا تاقبط :يف ةمجرت هل

 )۳۳٦/۲(. بهذلا تارذش ء(١١/٣۲۳)

 .(75 ص) يقرخلا رصتخ :رظنا

 )٥/ 458 ٦٦۷(. ء(۲۹۳ ء۲۹۱/۱) حضاولا :رظنا

 )۲٥٢/٤( نیعقوم ا مالعإ ء(٤1٦ ص) ةدوسملا :يف دمحأ مامإلل ةياورلا هذه رظنا

 ٥٥۸٤(. /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء((١١٥۱ /5) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 .جيرس نب سابعلا وبأ
 بدأ ء(٤/۲۳۷) يدمآلل ماكحإلا ((۱۲۸ ص) عمللا :يف هل لوقلا اذه ةبسن رظنا

 .(۳۱۱ )٦/ طیح ا رحبلا ء(١٦٦۱ ص) ىتفتسملاو ىتفملا

 مامإ ھ۹٤٢ ةنس دلو .يدادغبلا سابعلا وبأ جيرس نبا رمع نب دمحأ :وه :جیرس نباو
 .ه 705 ةنس دادغب يف يفوت :سیردتلل غرفت مث زاریشب ءاضقلا يلو هتقو يف ةيعفاشلا

 ةركذت ء(۲۸۷ )٤/ دادغب خيرات ء(۸۷ /۲) يكبسلا نبال ةيعفاشلا تاقبط :يف ةمجرت هل

 ۔(۸۱۱ /۲) ظافحلا

 بدأ ء(٤/۲۳۷) يدمآلل ماكحإلا ء((۱۲۸ ص) عمللا :يف هل لوقلا اذه ةبسن رظنا

 رحبلا (۳۹۰۱/۸) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(١٦٠۱ ص) ىفتسملاو ىتفملا

 )۳۱۹/٦(. طبحلا
Y1 
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 .ملعأ هللاو «"يعفاشلا

 .ةباحصلا نع انركذ ام ىلوأ لوألاو

 امهنم دحاو لک ہاتفاف امهلاس اذإ ام ىلع "لمحي يقرخلا لوقو

 ."””هبحاص لوق فالخب

 ."”ضعب لوق نم واب مهضعب لوق سیل هنأل

 ؛امهنم ءاش نم لوقب ''”ذخألا هلف :”نايتفملا / ہدنع ىوتسا “ناف
( 

(١) 

 :ریبکلا لافقلاب فورعلا يعفاشلا يشاشلا ليعامسإ نب يلع نب دمحم :وه لافقلاو
 بدأ» اھنم تافئصم هل يرغبلاو ريرج نباو ةيزخ نبا عمس ف۲۹۱ ةنس دلو

 تاقبط يف ةمجرت هل ھ٣٦۳ ةنس يفوت «ةوبنلا لئالد»و «ةعيرشلا نساحم»و «ءاضقلا

 .(148/1) ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط :(175/1) يكبسلا نبال ةيعفاشلا
 تايفولا )6/۲٠٠(.

 عطاوقلا يف يناعمسلاو ء(١/٣۱۳) هتقيلعت يف نیسح يضاقلا ةيعفاشلا نم ہراتخاو
 )/ ۱۱۱۰٠١٦(۔

 هريغ نود هدقتعا نإف هريغل ًايواسم وأ ًالضاف هدقتعي نم زوجي هنأ :ثلاثلا لوقلاو

 .يقارعلاو يلح او يكبسلا نبا لوقلا اذه راتخاو هؤاتفتسا عنتما
 عماوجلا عج حرش عماهملا ثيغلا ء(١۳۹ /۲) عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا حرش :رظنا

 ۔(۸۹۰ /۳)

 .(لومحم) :«ع»و (بدو «أ» يف

 .(ريختي هنأ رخآ هجو هيفو افلتخاف امهلأس اذإ) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .(اذإ امأف) :(ع))و «با)و «أ» يف

 يف هيلع افلتخاو ةليضفلا يف يتفتسملا دنع نادھتج ا ىوتسا اذإ :يهو ؛ةيناث ةلاسم هذه
 ۔باوج ا
 ۔(ذخألا هل زاج) :«عردو «ب»و «أ» يف

 نباو باطخلا وبأو يضاقلا ہراتخا دمحا مامإلا مالك رهاظ وهو :لوألا لوقلا وه اذه

 = .ةيعفاشلا ضعبو يزاريشلا هراتخاو راجنلا نباو يوادرم او حلفم نباو دج او ةمادق
۷۲۲ 

E |ڈسہشس اسم سم اھتصمسسایسممشم امتمسسس ہیک ا رم متععقخج  



 .ليقث قح ا نأل ؛ٴ''دشُألا لوقلا موق حجر دقو

 ةيفينحلاب تثعب» مالسلا هيلع هلوقل '''فخألا نورخآ حجرو
 ۔'” «ةحمسلا

00 

000 

۲۳ 

 حرش ؛(٣/٦٢۱۰) رظانلا ةضور ء(٤/٦٥٥) ديهمتلا ء(۱۲۲۷ )٤/ ةدعلا :رظنا

 لوصأ ء(٤٦٦ ص) ةدوسملا ء((۸۱ ص) ىوتفلا ةفص )٦٦۹/۳((: ةضورلا رصتخ

 بكوكلا حرش ؛((۰۹۸/۸٥) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٤/١٥٥٥۱) حلفم نبال هقفلا

 ۳۱٣۳(. /5) طیح ا رحبلا ء(۱۲۸ ص) عمللا ء(۵۸۰ /5) رينملا

 ةیعفاشلا ضعب لوق وهو «ةلبانحلل ًاهجو انبلا نبا هركذو يناثلا لوقلا وه اذه

 .رهاظلا لهأل يشكرزلا هبسنو

 )٦٥۹۹/۸( ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(١٦٥۱ )٤/ حلفم نبال هقفلا لوصأ :رظنا

 .(۳۱۳ )٦/ طیح رحبلا ء(۱۲۸ ص) عمللا

 هبسنو ء(۰/۲٢۹) دمتعملا يف يرصبلا نیسحل ا وبأ هركذ .ثلاثلا لوقلا وه اذه

 .ةلزتعملا نم رابجلادبع يضاقلل (4 ١49 /۸) ريبحتلا يف يوادرملا

 .ةلبانحلل ًاهجو انبلا نبا هركذ ءأالیلد امهحجرأب ذخأي :عبارلا لوقلا
 .امهنم لوألا لوقب ذخأي :سماخلا لوقلا

 .رخآ ًايتفم لاسي :سداسلا لوقلا
 ريبحتلا )١۱٣/٦( طیح ا رحبلا (۸۰-۸۱ ص) یفتسملاو يتفملاو یوتفلا ةفص :رظنا

 )٥۸۱/8(. رينملا بکوکلا حرش ء(۹۹/۸٥٥) ريرحتلا حرش
 ءلاق هيفو ليوطلا ةمامأ يبأ ثيدح نم «(777/5-514) دنسملا يف مامإلا هجرخأ

 ةحمسلا ةيفينحلاب تثعب ينكلو ؛ةينارصنلاب الو ةيدوهيلاب ثعبأ مل ينإ» :# ينلا لاق

 ماقملو اهيف امو ايندلا نم ريخ هللا ليبس يف ةحور وأ ةودغل هديب دمحم سفن يذلاو

 .«ةنس نيتس هتالص نم ريخ فصلا يف مكدحأ

 .فيعض ہدانسإ :دنسملا ققحم لاق

 = ٠٠٤(. /۲) هقفتملاو هيقفلا يف بیطخ لا هجرخأو
۲۳ 



 ۔'''ناطقاستیف ناضراعتم نالوق امهو

 ." [ايتفلا دعب

 يف ةلاس نع دمحأ مامإلا لاس هنأ “”راشب نب نیسح ا ””[نإف]
 ینعی - ناسنإ ىناتفأ نإ ہللادبع ابأ اي :لاقف «ثنح لعف نإ» :لاقف ؟قالطلا

 نإ :لاقف - ةفاصرلاب ةقلح - ؟نييئدملا ةقلح فرعت :لاقف ؟ - ثنحي ال

 . «معن» :لاق ؟لح هب ىنوتفأ

(0) 

 قيرط نم ء(۹/1٣۳) دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ ظفللا اذه وحنب دهاش هلو

 ذٹموی # ہللا لوسر لاق .تلاق ةشئاع نإ» ةورع يل لاق ءلاق هيبأ نع نمحر لادبع

 .«ةحمس ةيفينج تلسرأ ينإ ةحسف اننيد يف نأ دوهي ملعتل

 ةيقبو :ثیدح ا نسح دانزلا ىبأ نب نمحرلادبع نسح دنس اذه :دنسملا ققحم لاق

 ١ حيحصلا لاجر تاقث هلاجر

 .لقثألاب ذخاي يماعلا نأ وهو يناثلا لوقلا نأ يأ

 .فخألاب ذخأي يماعلا نأ وهو ثلاثلا لوقلاو

 .رخآلا طقسي امهنم دحاو لکف ةوقلاب نايواستيف امهنم لك ةلدآ تواستو ناضراعتم نالوق

 )5١1/4(. رئاصبلا يوذ فاحتإ :رظنا

 .لصألا يف دري ملو ((ع) و «ب»و ؛آرر نم تبثملا

 .(نعو) :لصألا يفو ء(۱۰۲۷ /۳) رظانلا ةضور نم تبملا

 مامإلا باحصأ نم «دادغب لاحم نم مرخملا ىلإ ةبسن «يمّرْحمْلا راشب نب نیسحلا وه
 .هتافو ةنس مجارتلا بتك ركذت ملو دمحأ

 دمحألا جهنملا )7145/١(: دشرألا دصقملا )١/ 2١17 ةلبانحلا تاقبط :يف ةمجرت هل

 ١١8(. ص) دمحأ نع ةياورلا باحصأ ةفرعل دحيألا بيرألا ةياده ء(۳۹۳/۱)

 ةدوسملا ء(۱۰۲۷ /۳) رظانلا ةضور .(407/54-404) ديهمتلا :يف ةياورلا هذه رظنا

 نيسحلا ةمجرت يف ةقباسلا رداصملاو ؛(۹۹/۸٥٥) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٣٣٦۳ ص)

 .راشب نبا
۷۲۲٤ 



 ۔''ایتفلا دعب رييختلا ىلع لدي اذهف

 .نیدھتج ا يف ريغ يماعلا نأ ىلع لدي اذه نأ يأ 0( ا

 4١(. 4 /5) ديهمتلا :رظنا
 فرد





 باب

 '''حیجرتلا ةفرعمو ةلدألا بيترت يف

 ناف :عامجإلا "يف ءيش لوا رظني نأ ةلاسم لك ین دهتجلا ىلع بجي
 .هاوس يف رظنلا ىلإ جت مل هدجو

 ۔“'الیوات الو ًاخسن لبقي ال "” [ًاعطاق] ًاليلد عامجإلا ٠

 ر ق س تق م ہک همم سمة ع سما فس مم ا قسه

(1) 

000 

۳) 

 يف ةتوافتم ةيعرشلا ةلدألا نأل ؛هتارورضو دهتجملل رظنلا عوضوم نم بابلا اذه
 فعضألاب ذخأي الثل ءرخؤي امو اهنم مدقي ام ةفرعم ىلإ دهتجملا جاتحيف ةوقلا بتارم
 جاتحيف دھتج ا نهذ يف ؤفاكتلاو ضراعتلا ةلدألل ضرعي دقو «ىوقألا دوجو عم اهنم

 ام بابلا اذهف «ماكحألاو ةلدألا تلطعت الإو هب لمعيل حيجرتلاب اهضعب راهظإ ىلإ

 .هطرش وأ هئزج ىلع ءيشلا فقوت داهتجالا هيلع فقوتي

 رثكأف نیئیش نم دحاو لك لعج هنأب يوادرملاو يفوطلا هفّرع دقف بيترتلا فيرعت امأ

 )8//4119-411١(. ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٤۷٦-۳٣۷٦ /۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا

 .(ىلإ) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .لصألا يف دری و (ع))و «ب» و «أ» نم تبثملا

 .لوألا لوقلا وه اذه

 :نيهجو كلذل ركذ ةّئسلاو باتکلا ىلع عامجإلا ميدقت ىأر نمو

 .اطخ لا نم ًاموصعم ًاعطاق عامجإلا نوک :لوألا

 ليراتلاو اهقحلي خسنلا نإف ةلدألا يقاب فالخب لیواتلاو خسنلا نم ًانمآ هنوك :يناثلا

 رٹکاو راجنلا نباو يوادرملاو يفوطلاو ةمادق نبا لوقلا اذه راتخا دقو ءاهيلع هجتي

 .لوصألا ءاملع

YY 



 لک نأل ؛ةدحاو ةبتر ىلع امهو .ةرتاوتملا ةّنسلاو باتکلا يف رظني مث

 ."'عطاق '''[لیلد] امهنم دحاو

(١) 

 مدقي ال هنأو عاجإلا مث ةّئسلا مث باتكلاب ًالوأ رظنلا دھتج ا ىلع نأ :يناثلا لوقلا

 ام فلاخو ةيميت نبا مالسإلا خيش ہراتخا لوقلا اذهو ؛ةّئسلاو باتكلا ىلع عامجإلا

 .لوصألا ءاملع رثكأ هيلع

 مث باتكلا ماق دوعسم نبا كلذكو «ةّئسلا مث باتكلا مدق رمع ناب كلذل لدتساو

 .سابع نبا كلذكو عامجإلا مث ةّئسلا
 عامجإلا يف ًالوأ رظني نأب دھتج ا أدبي :اولاق نيرخآتملا نم ةفئاط :مالسإلا خيش لاقو

 هغلبي مل ّصنب خوسنم هنأ دقتعا هفلاخ ًاصن دجو نإو .هريغ ىلإ تفتلي مل هدجو ناف
 باوصلاو :لاقف لوقلا اذه ىلع مالسإل خيش در مث ةخسن عامجإلا :مهضعب لاقو
 صن عامجإلا عم نوكي نأ دبالف صن هفلاخ اذإ عامجإلا نأل كلذو فلسلا ةقيرط

 تظفحو «ةمألا هتعّيض دق مکح ا صنلا نوكي نأ امأف «خوسنم كلذ نأ هب فورعم

 «هعابتا نع تيهن ام ظفح ىلإ ةمألا ةبسن وهو ءطق دجوي ال اذهف خوسنملا صنلا

 وأ ًاريثك رذعتت دق عامجإلا ةفرعمو «كلذ نع ةموصعم يهو «هعابتاب ترمأ ام ةعاضإو

 ةنكمم اهتفرعم نإف صوصنلا فالخم .نيدهتجملا لاوقأب طيحي يذلا اذ نمف ًابلاغ
 .ةريسيكم

 ريبحتلا ء(١1۷-٤۷٦ /۳) ةضورلا رصتخ حرش ء(۱۰۲۸/۳) رظانلا ةضور :رظنا

 نامربلا 62500 /4) ریئلا بكوكلا حرش :(4171/4-1177) ريرحتلا حرش

 ء(۲/١١۳) دضعلا حرش عم بجاح ا نبا رصتخم ء(٤/۹٥۱) ىفصتسملا ء۹/۲٦۱۱)

 )5١١/19(. ةيميت نبا مالسإلا خيشل ىواتفلا عومجم ء(١٦۱ /۳) ريرحتلا ريسبت

 .لصألا يف دري مو «ع»و «ب»و «أ» نم تبثلا

 يحو امهنم لك نأل رخآلاب امهنم لک خسن زاج اذهو نتملا ةهج نم عطاق امهنم لك (؟)

 .ءاوس امه ةقيقحلا يفف زاجعإلل لزن نآرقلا نإ ثيح نم اقرتفا نإو «ىلاعت هللا نم

 .اهنم فرشأ هنأل اهيلع باتكلا مدقي :ليقو

 .[44:لحتلا] بم لر ام سال َنْيَُعِل 7 ىلاعت هلوقل ةّئسلا مدقت :ليقو

 )٤/ ٥٦٣-٥٦٦(. رينملا بكوكلا حرش «(4 178 /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا
YA 

 ةلش مط زە تس سك

١ 

٠ 



وسنم امهدحأ نوكي / نأ الإ عطاوقلا يف ضراعتلا روصتي الو
 ب٥٣ أخ

ي فيك ملع ام نأل ؛نظو ملع ضراعتي نأ روصتي الو
 نظو «هفالخ نظ

 ؟ملعي امیف كشي فيكف كش هفالخ
 :'"'داحآلا رابخأ يف رظني مث

 ام انركذ دقف :ةرتاوتم ةّئس وأ «باتك مومع صاخ ربخ ضراع نإف

 .""امهنم هيدقت بجي

 .صوصنلا سايق يف كلذ دعب رظني مث

 .“ ضقانتلا وه '''ںضراعتلا نأ ملعاو

 :بتارم الو اهريغ ىلع مدقت داحآلا رابخأ )١(

 .هريغ ىلع مدقيف حيحص

 .هريغ ىلع مدقيف نسح مث

 .هريغ ىلع مدقيو فيعض مث

 يليو ؛یوقآ ناك ام مدقیف فيعضلاو نسحلاو حيحصلا نم لك بتارم توافتتو

 .يباحصلا لوق :ميدقتلا يف ةّئسلا داحآ فيعض

٦٦٦-٦٦٦(. /4) رينملا بكوكلا حرش ؛((۸/٤٤٥٦) ریرحتلا حرش ريبحتلا :رظنا
 

 .(اهنم) :«ع»و (بدو «آ» يف )٢(

 .عنم يأ ضرع نم قتشم ٌةغل ضراعتلا (۳)

 عام يأ هوحتو لبج نم ضراع قيرطلا يف يل ضرع ء(٢/٤١٥) رینلا حابصلا يف

 كسمتلا نم عنمت اهنأل .ءاهقفلا تاضارتعا هنمو هانعمب يل ضرتعاو «يضملا نم عنمي

 .اهذوفن عنمتو ىرخألا ضرتعت ةدحاو لك نال تانيبلا ضراعتو «ليلدلاب

 .يلازغلاو ةمادق نبا فيرعتلا اذهب هفّرع )٤(
5 

۹ 



 رخآلا ىلع امهنم لک قلطي ضقانتلاو ضراعتلا ناب لوقلا ىلع ينبم فیرعتلا اذهو
 .ةيفنحلاو ةيعفاشلا رثكأ لوقلا اذه راتخاو :فدارت امهنيب يأ

 نأل نيفدارتملا ىنعمب امهنأ رهاظلاو :رارسألا فشك يف يراخبلا زيزعلادبع لوقي

 .ضراعتلا نيع وه اذهو ًابذاك رخآلاو ًاقداص نوكي نأ هتاذل يضتقي مالكلا يف ضقانتلا

 نیثدح ا ضعب لوقلا اذه راتخاو ءقرف امهنيب لب نيفدارتمب اسيل امھنأ :يناثلا لوقلا
 .ةريثك قورف ضقانتلاو ضراعتلا نيب نأل ؛حجارلا لوقلا وهو ءاهقفلا روهمجو

 :اهنم ًاضعب ركذأ «ضقانتلاو ضراعتلا نيب قورفلا ضعب يجنزربلاو يوانفحلا رکذ دقو

 بجوي ضفانتلا امئيب ؛ليلدلل ضرعت ريغ نم مكحلا توبث عني ضراعتلا ١-
 .ليلدلا سفن نالطب

 هلح ضقانتلا امنیب ماكحألا ىلع ةلادلا ةيعرشلا ةلدألا هلع يلوصألا ضراعتلا ٢-

 ؟ال مآ ةيعرشلا ةلدألا نم تناك ءاوس ًاقلطم ةيضقلا

 هنإف ضقانتلا فالخم طقف رهاظلا يف نوكي ةيعرشلا ةلدألا نيب ضراعتلا نأ ٣-

 ۔رمألا سفنو عقاولا يف نوكي

 وهف ضقانتلا مکح امأ «حيجرتلا وأ عمجلا :يه جئاتن ضراعتلا ىلع بترتت -4

 .امهرابتعا دعو نیضقانتلا نم لکل طوقسلا

 .ضراعتلل فيراعتلا ضعب ركذأ ضقانتلاو ضراعتلا نيب قورفلا ضعب ركذ دعبو
 .نيماع نيب ولو ةعئامملا ليبس ىلع نيليلدلا لباقت هنأب راجنلا نباو يوادرملا هفرع

 دحاو لک عني هجو ىلع امهلباقت وه نيرمألا نيب ضراعتلا :لاقف يونسإلا هفرع

 يف امهدحأل ةيزم ال ءاوسلا ىلع نيتجحلا لباقت ةضراعملا نكرو :لاقف يودزبلا هفّرع

 .نيداضتم نيمكح

 ريرحتلا حرش ريبحتلا )٦۷٥٤/٣(( ىفصتسملا ء(۱۰۲۹/۳) رظانلا ةضور :رظنا

 لوصألا جاهنم حرش یف لوسلا ةياهن ٠٠١(« /4) ریئ ا بكوكلا حرش ء(٤۱۲٦/۸)

 يرانفحلل نييلوصألا دنع حيجرتلاو ضراعتلا 0717 /۳) رارسألا فشك .(۳۵ /۳)

 .يف تاسارد ء(۳۷ /۱) يجنزربلل ةلدألا نيب حيجرتلاو ضراعتلا ء(۳۳-۳۷ ص)

 ٦٢ -۴٥(. ص) حلاص دیس ررتكدلل نييلوصألا دنع حيجرتلاو ضراعتلا
۷۰۳۰ 
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 نوكي ال '"”هلوسرو هللا ربخ لك نل ؛نيربخ يف كلذ زوجي "الو
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 :نيمكح يف كلذ دجو نإف

 .يوارلا نم ًابذك امهدحأ نوكي نأ امإف

 .نينامز يف وأ نيلاح ىلع ليزنتلاب امهنيب عمجلا نكمي وأ

 .'ًانخوسنم امهدحأ نوكي وأ

م الو «عمج ا نكمي 1 نإف
 ۱ ف ىرقألاب انذخأف انحجر خسنلا ةفرع

 ۔“'انسوفز

)0 

0( 

 قرف

(0) 

 ۔(الف) :(ع))و «با»و «أ» يف

 .( 5# هللا لوسر ربخ نأل) :«ع)و «ب»و ہأ) يف

 امهدحأ عم سيل ناضراعتم ناريخ عرشلا يف دجوي نأ زوجي ال :لالخلا ركب وبأ لاق

 «تايلقنلا نم ام هجوب أطخ وأ لقانلا بذكل امإ لطاب نيضراعتملا دحاف مدقي حيجرت

 .خسنلاب همكح نالطبل وأ تايرظنلا ین رظانلا اطخ وأ

 )٦١٤/۸(. ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۹٦۱ ص) يلعبلا رصتخ :رظنا

 .(اخوسنم نوکی وأ) :«عا>و (بدو «أ» ین

 ةیفن ا جهنم نع فلتخي وهو روهمجلا جهنم ىلع ضراعتلا عفد قرطل بيترتلا اذه

 :يتآلا وحنلا ىلع ضراعتلا عفد قرط بيترت يف روهمجلا جهنم نأل كلذو
 .ًانكمم ناك اذإ نيليلدلا نيب عمجلا :الوأ

 .مدقتملل خسان رخاتمل اف خیراتلا ملع نإف امهنم لك خيرات يف رظنلا :ًايناث

 رخآلا ىلع امهدحأ حيجرتلا نكمي ناك نإف نيليلدلا يف رظن خیراتلا ملعي مل نإ :ًاثلاث

 كلذ يف اوفلتخاف حيجرتلا هتكمي مل اذإو :ہب لمعو هريغ ىلع حجر تاحجرملا دحاب

 :نيلوق ىلع
 = .يزاريشلا هراتخاو امهب لمعلا نع فقوتي هنأ :لوألا لوقلا

۷۱ 



(۱) 

 :هجوأ ةثالث نم رابخألا ين '"'حيجرتلا اصحمو

 اش امهيأب لمعلا يف رّيمت رخآ ًاليلد دج ملو حيجرتلا نع زجع نإ :يناثلا لوقلا
 .يكبسلا نباك ةيعفاشلا ضعب ہراتخاو

 :ينآلاك وهف ضراعتلا عند قرط بيترت يف ةيفنحلا جهنم امأ
 .نيضراعتملا نيليلدلا خيرات ملع اذإ خسنلاب مکحلا :ًالوأ
 .خيراتلا ملعي مل اذإ امهنيب حيجرتلا :ًايناث

 .ًانکمم ناك اذإ نيليلدلا نيب عمجلا :ًاثلاث
 نيليلدلا نود ام ىلإ راصيو ءامهنيب عمجلا نكمي مل نإ نيليلدلا طقاست :ًاعبار
 ريصملاف نیتنس نیب ناك اذإو ؛ةّئسلا ىلإ ريصملاف نيتيآ نيب ناك اذإف ةبترلا يف نيضراعتمل
 هحارشو ريرحتلا يف مامھا نبا بيترتلا اذه راتخا دقو ءةباحصلا لاوقأو سايقلا ىلإ
 .توبثلا ملسم يف روکشلادبع نباو

 عمللا .(51/8/9-5888) ةضورلا رصتخم حرش ء(۱۰۲۹/۳) رظانلا ةضور :رظن
 لوصألا جاهنم حرش لوسلا ةياهن ء(٤/٦٦۱) یفصتسلا ک(٣۳ ص) يزاريشلل
 ىلع يناهفصألا حرش ء(٦۲۱۔-٢٠٣ /۳) جاهنملا حرش جاهبإلا 1-9
 عماشلا ثيغلا ء(۲/٦٦۲) عماوجلا عمج ىلع يلح ا حرش ء(۷۹۲۔-۷۸۹/۲) جاھٹم
 )٦۹۲/۴۳-٦۹٤( عماوجلا عمجب عماسملا فينشت «(۱۳۹/۳-۱۳۷) عماوجلا مج حرش
 باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ؛(٤٢٦-٤٤٢ ص) يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش

 ٢-٣ /۳) ریبحتلاو ريرقتلا «(۱۳۹/۳-۱۳۷) ريرحتلا ريسيت )/٤۹۲-4۹٤(
 ديس روتکدلل حيجرتلاو ضراعتلا يف تاسارد (۱۸۹/۲-۱۹۲) تومحرلا حتاوف
 ۔(۱-۷٦۱۷۲ /۱) يجحنزربلل حيجرتلاو ضراعتلا ؛((۲۸۳-۳۰۷ ص) حلاص
 لام ىتح هلقثأ يأ نازيملا حجرا :لاقي ء(٢/٤٥٥) برعلا ناسل ين روظنم نبا لاق
 ًاحالطصا حيجرتلا فيرعت اما أحجار هتيطعأ اذإ ًاحيجرت تحجرو نالفل تحجرأو

 ليلدلا ىلع ليلدلا ةدايز ءادبإ هنأب :00” ص) حاضيإلا يف يزوج ا نبا هفرع
 .هل ضراعملا

۳۲ 



 :'روما ةسمخ كلذو © رتسلاب قلعتي :لوألا

 سفنلا يف ىوقأ ناك :رثكأ هتاور ناك ام نأل ءةاورلا ةرثك :اهدحأ

 اذإف هدارفنا ىلع اظ / ديفي دحاو لك ربخ نإف ؛وهسلاو طلغلا نم دعبأو

 يهتني اذهلو ءادرفنم ناك ول هنم دكآو ىوقأ ناك :رخآلا ىلإ امهدحأ مضنا
 .ىعفاشلا لاق “'اذھبف رتاوتلا ىلإ

(۱) 

(۲) 

(۳ 

(€) 

(o) 

 ىلع ةلالدلل نيحلاصلا دحأ نارتقا هنأب ء(۲۳۹/0 ماكحإلا يف يدمآلا هفّرعو

 .رخآلا لامهإو هب لمعلا بجوي اب امهضراعت عم بولطملا
 نيترامإلا ىدحإ ةيوقت هنأب )5١51/4( ريرحتلا حرش ريبحتلا يف يوادرملا هفرعو

 .هب 'لمعيف ىوقألا ملعيف ليلدب ىرخألا ىلع
 .(ةنسلاب) :«ع»و «أ» يف

 ۲۰۲-۲٠۸ /۳) ديهمتلا ء(۱۰۱۹/۳-۱۰۳۳) ةدعلا :يف دنسلاب قلعتملا حيجرتلا رظنا

 ةضورلا رصتخ حرش 10-421١75 /۳) رظانلا ةضور ء(160-٠707 /۲) حضاولا

 )٤/ ١684-١1545(( حلفم نبال هقفلا لوصأ ٥٣٣-۳۰٣٣( ص) ةدوسملا )۳/ 191-59٠(:

 ((574/5-1819) ريثملا بكوكلا حرش :((14187/8-11517) ريرحتلا حرش ریبحتلا

 حرش جاهبإلا .(147/4-544) يدمآلل ماكحإلا ء((۹٦۱۔۷٦۱ )٤/ ىفصتسملا

 حرش ۳٦۷۷-۳٦۹۳( /۸) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(۲۱۸/۳-۲۲۸) جاهنملا

 .(57 )٥/ 6١8-1١ باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر :.(1477-4715؟ص) لوصفلا حيقنت

 .(ةسمخ رومأ كلذو) :«ع»»و «ب»و «أ» يف

 .(هپو) :«عا>و «ب)»و «أ» يف

 .ةيفنحلا ضعبو مهباحصأ رثكأو كلامو دمحأو يعفاشلا مامإلا لاق هبو لوألا لوقلا اذه

 رظانلا ةضور ء(١/٠۷) حضاولا ء(۲٠۲ /۳) ديهمتلا ء((۱۰۱۹/۳) ةدعلا :رظنا

 هقفلا لوصأ 700 ص) ةدوسملا ؛((560 /”) ةضورلا رصتخم حرش ؛((۱۰۳۰/۳)

 ريملا بکوکلا حرش ء([٤٥٥ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٢٤۱۵۸ )٤/ حلفم نبال

 ء(١١٥ /۲ /۲) لوصحملا )۱۷۱/٤(« ىفصتسملا ء((١٢٦۱۱ /۲) ناهربلا ء1۸/)

 (۷۳۵ ص) يجابلل لوصألا ماكحأ يف لوصفلا ماكحإ ء(٢٢۲ )٤/ يدمآلل ماكحإلا

 عفر 477(«2 ص) ینارقلل لوصفلا حيقنت حرش ء(۲۲۳ ص) جاجح ا بيترت يف جاهنملا

 )٠١١/۳(. رارسألا فشك :(017/5) باهشلا حيقنت نع باقنلا
AJ 
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 ٦ب

 ملف مكح هب قلعتی ربخ هنأل ؛ہب حجري ال : ةيفنلا ضعب لاقو
 .ىوتفلاو ةداهشلاك ةرثكلاب حجرتي

 .ہانرکذ ام لصألا :انلق

 .ددعلا ةرثكب نوحجري اوناك - مهنع ہللا يضر - ةباحصلا نألو

 ."رمعو ركب يبأ ةقفاومب نيديلا يذ ربخ #4 ينلا ىوق كلذلو

 Oa) 55 575 ےہ ۰ 27.7
 "ةملسم نب دمحم ةقفاومب ةبعش نب ةريغملا ربخ ركب وبأ ىّوقو

 .عئاقولا نم كلذ ريغ
 لإ ٠

 .ىرقألا ىلإ نوليمب اهريغو مهتراجت يف سانلا ةداع نألو

 مدعو .ةداهشلا ظفل طارتشا :لیلدب .دبعتلا ىلع ینبم ةداهشلا بابو

 .نرثك نإو تادرفنم لام ا يف ءاسنلا ةداهش لوبق

 طلغلا ةلقو “ظقبتلا ةدايزب ًافورعم نييوارلا دحأ نوكي نأ :يناثلا

 «بذكلا نم ًازرحت / دشأ نوكيف «ىقتأو عروا نوكي نأ :ثلاثلا

 .هيف كشي ام ةياور نم دعبأو

 )١( تومحرلا حتاوف ء(۱۰۲/۳) رارسألا فشك :رظنا )5/ 5١١(.

 )٢( .هجيرخت قبس
 ) )۳.هجيرخت قبس دقو سدسلا ةدجلا ثيروت يف

 )٤( .(طبضلا) :«عر»و «بد»و «أ» يف

۷۳ 



(۱) 

00 

MW 
(D 

(4) 

 : "ةن ومیم ومیم ٢ك ةعقاولا بحاص امهدحأ يوار نوكي نأ : عبارلا

 :سابع نبا 7٦ ىلع “”'مدقم “«نالالح نحنو ب يتلا ينجورت#
 (A) «مرحم وهو ۷۳ اھجوزت] ٠"

 جوزت» :'''عفار يبأ ةياورك “ةصقلا رشاب امهدحأ نوكي نأ :سماخلا

 .(ةياورك ةعقاولا بحاص امهدحأ نوكي نأ) : :«عالو «ب»)و «أ» يف

 ةرمع لعب 3 يبلا اهجّوزت ةیلال ا نزح نب ثراحلا تنب نينمؤملا مأ ةنومیم :يه

 يهو «ةنوميم 4 ہللا لوسر اهامسف ةّرب اھمسا ناكو «ةرجملا نم عبس ةنس ءاضقلا

 ةدع تو. ءاسنلا تاداس نم تناكو دیلولا نب دلاخ ةلاخو سابع نبا ةلاخ

 .ه45 ةنس تيفوتو «ثيداحأ

 .(175/4-118) ةباصإلا «(۲ 4 - -۲۳۸ )٢/ ءالبنلا مالعا ريس :رظنا

 .(ًالالح) : :(ع))و ((با)و «أ» يف

 د هللا لوسر نأ» ثراحلا تنب ةنومیم ينتثدح مصألا نب ديزي نع ملسم جرخأ

 .«لالح وهو اهجّوزت
 ثیدح ا مقر مرحلا حاكت ميرحت باب «حاكنلا باتك :(۱۱۳۲/۲) ملسم حیحص :رظنا

 ۔(١١١٢٥)

 .(مدقي) :«ع»و (بدو «أ» يف

 .(ةياور یلع) :(ع))ر (با)و «أ» يف

 .(اهحكن) :لصألا يفو ««ع»و (با)و «أ» نم تبغا

وزت # ينلا نأ» هربخأ سابع نبا نأ ءاثعشلا يبأ نع ملسم جرخأ
 .«مرحم وهو ةنوميم ج

 مقر مرحنا حاکن میرحت باب ءحاکنلا باتک ء((۱۰۳۱ /۲) ملسم حیحص :رظنا

 )١15١١(. ثیدح ا

 ۔(ةیضقلا) : :((ع)و ((با))و «أ» يف

 :ليقو «ملسأ ليقو ٠ «ميهاربإ همسأ لاقي ء لع هللا لوسر لوم يطبقلا عقار وبأ وه ٠ م

لطملادبع نب سابعلا ىلوم ناك «كلذ ريغ ليقو راسی :ليفو «نائس
 چت ينلل ہبہوف ب

 اهدهشي ملو ردب لبق همالسإ إ ناكو «بلطملادبع نب سابعلا مالسإب ہرشب ال هقتعأف

 = هدالوأ هنع ىور ؛ثيداحألا نم ًاددع 2 ينلا نع ىور ءاهدعب امو ًادحأ دهشو

 فرح



 سابع نبا ةياور عم ° «امهنيب ريفسلا تنكو لالح وهو ةنوميم هي ينلا

 ."”ةروكذملا

(١) 

(¥) 

 :"نتملا ىلإ دوعي رمأل حيجرتلا :يناثلا هجولا

 .هدعب وأ ريسيب نامثع لبق ةنيدملاب يفوت ءراسي نب ءاطعو راسي نب ناميلسو ہدافحأو
 )٢/ ٦٢٤(. بيذهتلا بيرقت ء(٣۱۳ /۷) ةياصإلا :يف ةمجرت هل

 لوسر ىلوم عفار يبأ نع راسي نب ناميلس نع يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ مامإلا جرخأ
 لوسرلا تنكو ًالالح اهب ىنبو ًالالح ةئوميم جّوزت ب هللا لوسر نأ» : 2 هللا

 .((امهئيب

 رطم نع ديز نب دامح ريغ هدنسأ ًادحأ ملعن الو نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاف

 :ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا لاقو «نسح ثيدح» :دنسملا ققحم لاقو «ةعيبر نع قارولا

 فيكف فلاخي مل اذإ هلصوب دتعي ال هلثمو ءأطخلا ريثك قودص :ظفاحلا لاق رطم نكل»
 .«فلاخ اذإ

 يذمرتلا ننس ؛((۲۷۹۷) ثیدح ا مقر (17/45-174) دمحأ مامإلا دنسم :رظنا

 )۸٤١(« ثيدحلا مقر مرح ا جيوزت ةيهارك يف ءاج ام باب ءجح ا باتك ء(٢٠۲ /)

 جيوزت يف فالتخالا ركذ باب حاكنلا باتك ء(۲۸۸/۳) يئاسنلل ىربكلا ننسلا

 .(؟167-51 /5) ليلغلا ءاورإ )۵٤٩۲(« ثيدحلا مقر ةئومبم

 .(امهنع هللا يضر - سابع نبا ةياور ىلع مدقم) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 ديهمتلا 1٠-25١844 5 /*) ةدعلا:يف لولدملاو نتملل دوعي يذلا حيجرتلا رظنا

 1١74-5 1١(, /6) رظانلا ةضور ء(۷٥۳-٣٣٥ /۲) حضاولا ء(٦۲۱۔-۰۹/۳٣)

 هقفلا لوصأ :717-015 ص) ةدوسملا ء(١۵٠۷-1۹۸/۳) ةضورلا رصتخم حرش

 حرش )4157/8-47١5(: ريرحتلا حرش ريبحتلا (۹٦٦۱۔ ۱٥۹١ /5) حلفم نبال

 حرش جاهبإلا ء(٢٦۲-٢٢٥ )٤/ يدمآلل ماكحإلا :.(7824-591 /4) ریئلا بكوكلا

 (۳۷۰۱۱/۸-۳۷۳۸) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(٣٦۲۳-٣/۹٢۲) جاهنملا

 )٥/ ٠۳۲-٥١ ٥(. باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر «(4754ص) لوصفلا حيقنت حرش
 ۱ فرغ



 لثم "لصأألا مکح نع ًالقان هنوكب نيربخلا دحأ حيجرتك

 ءلقعلا ىضتقم ىلع ءاج يفانلا نأل ؛اهل یفانلا نم ىلوأ ةدابعلل '''بجولا

 .هل خسانلاك وهف هنع ًارخأتم رخآلاو __

 .هتدايزل ؛"”ىفنلا ةياور ىلع ةمدقم تابثإلا ةياور كلذكو

 .روهمجلا لوق وهو ررقملا نع لصألا مكح نع لقانلا ميدقت وهو لوألا لوقلا وه اذه . )١(

 يواضيبلاو يزارلا نيدلا رخفو ينوطلا هراتخاو لقانلا ىلع ررقملا مدقي :يناثلا لرقلا 0
 .يناهفصألاو 0

 ةضورلا رصتخم حرش ء(٣/٣۱۰۳) رظانلا ةضور ؛(٢/٣٥۳٥) حضاولا :رظنا 0

 ريرحتلا حرش ريبحتلا (۱۷۱ ص) يلعبلا رصتخم ؛(٣۳۱ ص) ةدوسملا ء(۷۰۲/۳) 00

 حرش جاهبإلا ء(۵۷۹/۲/۲) لوصحملا ء(۸۷٦ )٤/ رينملا بكوكلا حرش 0 1 )8/ ٤۱۹۵

 ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(٢/۸۰۲) جاهنملا ىلع يناهفصألا حرش ء(۲۳۳/۳) جاهنملا 7
 نع باقنلا عفر (٤٢٦ص) ينارقلل لوصفلا حيقنت حرش (۳۷۱۸/۸) لوصألا ا

 .(0 ٤١ /ہ) باهشلا حیقنت

 .(بجاولا) :«ب») يف (8) ا

 باطخلا وبأو ةدعلا يف يضاقلا ہراتخاو دمحأ مامإلا هيلع صن :لوألا لوقلا وه اذه (۳) ۱×

 يلعبلاو حلفم نباو ةيميت نبا مالسإلا خيشو يفوطلاو ةمادق نباو ليقع نباو ا

 ةیکلا لا ضعبو هباحصأ رٹکاو يعفاشلا لوقلا اذه راتخاو ءراجنلا نباو يوادرم او

 .ةيفنح ا نم يخركلاو
 يضاقلا لوقلا اذه راتخار رخآلا ىلع امهدحأ حجري الف ءاوس امهنأ :يناثلا لوقلا

 .رابجلادبع يضاقلاو ةيافكلا يف ىلعي وبأ
 راصتنالا يف باطح ا وبأ لوقلا اذه راتخاو تبثملا ىلع حجرم يناثلا :ثلاثلا لوقلا

 لوقلا اذه ركذ دقو ءتبثلا الإو يفانلا مدق قاتعو قالط يف ناك نإ :عبارلا لوقلا

 = .نييلوصألا كعب
 فردي



0 
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 .طوحأ هنأل ؛"”حيبملا ىلع '''رظاح ا مدقیو :يضاقلا لاق

 ء(١/٤٤۱) باطخلا يبأل راصتنالا ء(٢٤۲ )٤/ ديهمتلا )1١75/7(, ةدعلا :رظنا
 ةضورلا رصتخم حرش ء(١١٠٠ /5) رظانلا ةضور ء(۹۰/8) ۳٥٣( /۲) حضاولا
 حرش ريبحتلا ء((٤/٢٦٦۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ ؛(۳۱۰ ص) ةدوسملا ء(۷۰۷۰/۳)
 ناهربلا ء(۸۵ ص) عمللا «(187 /5) رینلا بكوكلا حرش ٥١۸٤( /۸) ريرحتلا

 حرش عباطا ثيغلا ء(٤/٦٦۲) يدمآلل ماكحإلا ؛(47 4 ص) لوخنملا 0 1٠٠١«
 ةياهن .(758/7) عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا حرش ء(۸۰۳/۳) عماوجلا عمج
 بيترت يف جاهنملا ء۰۸٦۷ طیح ا رحبلا ء((۸/٣۳۷۲) لوصألا ةيارد يف لوصولا
 لوصألا نازيم ء(۹/۳٦۱) صاصجلل لوصألا يف لوصفلا ء(۲۳۳ ص) جاجح لا
 ۷۳۰٣(. ص) يدنقرمسلل
 .(رظاح ا مدق حيبملاو رظاح ا ضراعت اذإ) :«ع»و «ب»و «أ» يف
 نباو باطلا وبأو يضاقلا ہراتخاو دمحأ مامإلا نع ةياور وهو :لوألا لوقلا وه اذه
 «ةيعفاشلا رثكأ نع يدمآلا هركذو ؛يوادرم او حلفم نباو يفوطلاو ةمادق نباو ليقع
 .يدنقرمسلاو صاصجلاو يخركلا لوق وهو

 يضاقلل يشكرزلا هبسنو ؛نادم نبا هراتخاو رظاحلا ىلع حيبملا مدقي :يناثلا لوقلا
 .باهولادبع

 .نابأ نب ىسيعو مشاه وبأو ةیعفاشلا ضعبو يلازغلا ہراتخاو نايوتسي :ثلاثلا لوقلا
 ةضور «(4۲ /0) )۳٥٣/٢( حضارلا ؛(؟ ١4 /۳) ديهمتلا ؛.(57١3 9 ةدعلا :رظنا
 حالطصالا نيناوقل حاضيإلا ء(۷۲۹/۳) ةضورلا رصتخم حرش ١١76(. /۳) رظانلا
 )٦٦٦١/٤( حلفم نبال هقفلا لوصا ء(٣۳۱۲ ص) ةدوسملا (۳۰۷ ص) يزوجلا نبال
 رينملا بكوكلا حرش ء(۱۸۲٤ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء۰ ص) يلعبلا رصتخم
 ٦۸۷( /۲/۲) لوصح ا .(10717/4) ىفصتسملا .( 184 ص) ريرحلا رخذلا ء)
 جاهبإلا ء(٢/٦۸۰) جاهنملا ىلع يناهفصألا حرش :(7551/4) يدمآلل ماكحإلا
 (۳۷۲۸۳۷۲۰/۸) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء((٣/٣۲۳) جاهنملا حرش
 صاصجلل لوصألا يف لوصفلا ء(٢/٥۱۸) دمتعلا ء(٦/۱۷۰) طیح ا رحبلا
 )۹١/۳( رارسألا فشک ء(۷۳۱ ص) يدنقرمسلل لوصألا نازیم ء۳)
 .(٥۹٦ص) يدادغبلا باهولادبع يضاقلا دنع هقفلا لوصأ

 فر
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 .كلذب حجري ال :لیقو

 ."”هل بجوملا ىلع دحلل طقسملا حجري الو

 © بجوي ال كلذ نل ؛"”قرلل يضتقملا ىلع ةيرحلل بجولا الو

 .طاقسإلاو باجيإلا ظفل نم / هلقني اميف يوارلا قدص يف ًاتوافت ..:

 ىلع دحلل تبثلا وأ بجوملا ىلع دحلل ئرادلا وأ طقسملا حيجرت يف ءاملعلا فلتخا 00
 :لاوقأ ةثالث

 وبأو يناولحلا لوقلا اذه راتخاو .ہتبثم ىلع دحلا طقسمو ینا مدقي :لوألا لوقلا

 .ةيفنح لا ضعبو ةيعفاشلا رثكأو راجنلا نباو يوادرم او يلعبلاو حلفم نباو باطخلا

 يلازغلاو ةمادق نباو ةدعلا يت ىلعي وبأ يضاقلا هراتخاو ءاوس امهنا :يناثلا لوقلا

 .رابجادبع يضاقلاو

 ةيافكلا يف ىلعي وبأ يضاقلا هراتخاو يناثلا ىلع دحلل تبثملا مدقي :ثلاثلا لرقلا

 .ليقع نباو انبلا نباو
 رظانلا ةضور ء(٥/٥۹) حضاولا ء(۲۱۲/۳) ديهمتلا )/23١514(. ةدعلا :رظنا

 هقفلا لوصأ 71١5(: ص) ةدوسملا ء((۷۰۳/۳) ةضورلا رصتخم حرش « 70

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء((۱۷۱ ص) يلعبلا رصتخم ء(٤/٦٦٦۱) حلفم نبال

 ماكحإلا ء(۵۹۰/۲/۲) لوصح ا ؛(۱۸۹/4) رينملا بكوكلا حرش ء((۱۹۸/۸)

 جاهنم حرش لوسلا ةياهن ء(۲۷۰۱/۲) يرمرألل ليصحتلا ء(٤/۳٦۲) يدمآلل

 جاهنملا ىلع يناهفصألا حرش ء(٣٦۲۳ /۳) جاهنملا حرش جاهبإلا ء(٥۰۰ /4) لوصألا

 ةيارد يف لوصولا ةياهن .(754/7) عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا حرش (۷/۲)

 )۱٦١/٣( ريرحتلا ريسيت ء(٦/۱۷) طیح ا رحبلا ء(۸/٣۳۷۳) يدنهلل لوصألا

 )۲۰٦/٢(. تومرلا حتاوف

 :لاوقأ ةثالث ىلع قرلل يضتقملا ىلع قتعلل بجوملا حيجرت يف ءاملعلا فلتخا

 نباو باطخلا وبأ هراتخاو قرلل يضتقملا ىلع قتعلا بجوم حجري :لوألا لوقلا

 .ةيفنحلا ضعبو يخركلا هلاقو .بجاحلا

 ۔راہجادبع يضاقلاو ینوطلاو ةمادق نبا هراتخاو ءاوس امهنأ :يناثلا لوقلا
Ak 

 ب۷



 :رومأب كلذو ء'''جراخ نم رمأب حيجرتلا :ثلاثلا '''[ھجولا]

 لمعلا بوجوب "”عامجإلا وأ ةّئسلا وأ نآرقلا دهشي نأ اهنم

 يك هب (٢ ءافلخلا لمع وأ 0 سايق هدضعي وأ سلا قفو یلع

(١) 

("۲) 

2) 

03 

 ۔قتعلا ینان حجري :ثلاثلا لوقلا

 (۷۰۳/۳) ةضورلا رصتخم حرش ء(٣/٦۱۰۳) رظانلا ةضور ء(۲۱۳/۳) ديهمتلا :رظنا

 حرش ء(۸/٣٤٤٢٦) ريرحتلا حرش ريبحتلا )۱٦٦۸/٤( حلفم نبال هقفلا لوصأ

 ,((557/4) يدمآلل ماكحإلا ء(۵۸۹/۲/۲) لوصح ا ء(٤/۱۹۱) رينملا بكركلا

 )٤٥٥/٤( لوصألا جاهنم حرش لوسلا ةياهن ء(٣/٥٣۲۳) جاهنملا حرش جاهبإلا

 لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(۲/٥۳۱) دضعلا حرش عم بجاحلا نبا رصتخ

 ۱٦١( /9) ریرحتلا ريسيت «((584 /۲) دمتعملا ء((٦/۱۷) طیح ا رحبلا ء(۳۷۳۳ /۸)

 )۲٠٢/٢(. توحرلا حتاوف

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب»و «أ» نم تيما

 ء(۲۱۷-۲۲۳ /۳) ديهمتلا )1١١4/7-٠١01(: ةدعلا :يف ةجراخ رومأب حيجرتلا رظنا

 ةضورلا رصتخم حرش ء(٣/٣٦۱۰۳) رظانلا ةضور )4197/0-1١7(: حضاولا

 حلفم نبال هقفلا لوصأ 7١١-9141(2( ص) ةدوسملا ء(۷۱۱۔-۷۰۹/۳)

 بكوكلا حرش ؛(٤٤٢٦- ٣٢٤٤ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٤٢٦٦۱-١٦٦٦ )٤/

 ىلع دضعلا حرش ء(۷٢٦۲- )٤/ ٦٦٢ يدمآلل ماكحإلا ء((۷۱۱-٤/١٤۹٦) رينملا

 .(۳۷ ۳۷۳۹-٣٤ /۸) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(١١۳ /۲) بجاح ا نبا رصتخم

 .(عاجإلاو) :((ب» يف

 .ىلوأ سايقلل قفاوملاف سايقلا فلاخي رخآلاو سايقلل ًاقفاوم امهدحأ ناك اذإ يأ

 .ًالاثم هل (44 /0) حضاولا يف ليقع نبا ركذ دقو
 .(ءافلخلا هب لمعي وأ) :«عا)و «ب»و «أ» يف

 ىلع ًاحجرم مهلمع نوكي لهف نودشارلا ءافلخلا امھدحاب لمعو ناصن ضراعت اذإ

 = :لاوقأ ةعبرأ ىلع كلذ ينءاملعلا فلتخ ا ؟رخآلا صنلا
Vf 



 [هقفاوي] وا

 رخآلا

 . یباحص لوق 0(

(O0 (P7) 

 “!رضراعتف هفالخ هنع لقن دق امهدحأ يوار نوکی نأ :ثلاثلا
 "لوا نوکیف (”[ضراعتلا نع] ًامیلس رخآلا ىقبيو «هاتیاور

01) 

 عضاوم يف دمحأ مامإلا هيلع صن رخآلا ىلع حجرم هب مهلمع نأ :لوألا لوقلا

 .راجنلا نبا يوادرملاو حلفم نباو ليقع نباو ىلعي وبأ يضاقلا هراتخاو

 .هريغ ىلع احجار هب اولمع ام نوكي ال :عبارلا لوقلا
 حرش ء(٣/٣١۱۰۳) رظانلا ةضور ء(٥/۱۰۰) حضاولا ء(۳/١٥۱۰) ةدعلا :رظنا
 ء(٤/٢٦٦۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(٣۳۱ ص) ةدوسملا ء(۷۰۹ /۳) ةضورلا رصتخم
 .(۷۰۰ )٤/ رین ا بكوكلا حرش ء(٤١٢٦ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 .لصألا يف دري ملو «ع»و «ب» و «أ» نم تبثلا

 :ىلاعت هلوق سيلغتلا ربخ ةقفاومك يباحص لوق هقفاوي وأ) :«ع»و «ب»و «أ» يف

 .( [177 :نارمع لآ] ( مكبر نّمةَرفْغَم لإ أَوُعِراَسَو )

 .(هعفر ىلع قفتي رخآلاو) :(ع))و «بد)و «أ» يف

 هيلع قفتملل نأل هعفر يف فلتخملا ثيدحلا ىلع هعفر ىلع قفتلا ثيدحلا حجري يأ

 .هيف فلتخملا ىلع ةيزم

 .(191 )٤/ ریئ ا بكوكلا حرش :(197 /۳) ةضورلا رصتخم حرش :رظنا

 .(ضراعتيف) :«ع»و «ب»»و «أ» يف

 .لصألا يف دري ملو «عا>و «ب»» و «أ» نم تبا

 هيوار لقني مل رخآلاو ءلعف وأ الوق هفالخ هيوار لقن دق امهدحأ :ناربخ ضراعت اذإ

 اهنم يلاح اف «ةهبش رثؤي هاور ام يوارلا ةفلاخ نأل ءيناثلا مدق :ًالعف وأ ًالوق هفالخ

 .(۷۱۰/۳) ةضورلا رصتخ حرش :رظنا
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 هنوكل ىلوأ لصتملاف :الصتم رخآلاوءالسرم امهدحأ نوكي نأ :عبارلا

 .'”هيلع ًاقفتم

 :لاوقأ ةثالث ىلع لسرملا ىلع دنسملا حيجرت يف ءاملعلا فلتخا )١(

 .رثكألاو هباحصأو دمحأ مامإلا دنع لسرملا ىلع دنسملا حجري :لوألا لوقلا

 نب ىسيعو يناجرجلاو باطخلا وبأ هراتخاو دنسملا ىلع لسرملا حجري :يناثلا لوقلا

 .نابأ

 .يلزتعملا رابجلادبع هراتخاو ءاوس امهنأ :ثلاثلا لرقلا

 حرش .(۱۰۳۷ /۳) رظانلا ةضور :(85/0) حضاولا ء(۱۰۳۲/۳) ةدعلا :رظنا

 ء(٤/۹۱٥۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ ((5 ٠١ ص) ةدوسملا 2591/70 ةضورلا رصتخ

 رین ا بكوكلا حرش ء([٤٤٦٥ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۷۰ ص) يلعبلا رصتخم

 ىلع دضعلا حرش ء(٤/٥٢۲) يدمآلل ماكحإلا .(575 /۲ /۲) لوصح ا ء(۸٦٦/)

 لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(۷۸/۲٦) دمتعملا (۳۱۱/۲) بجاحلا نبا رصتخ

 .(۲۰۸/۲) تومحرلا حئاوف «( ١١7 /5) طیح ا رحبلا ء(۹۲/۸٦۳)

 یب

۰٠ 
1 
 ا



 س 5-5 رک

 لصف

 ''یئامثا حيجرت يف

 :نم ريخلا هب حجري امي “علا ہجرت :انياحصأ لاق

 يلازغلاو ىلعي وبأ ةامسو فمادق نياو ليقع نباو باطخلا وبأ يناعملا حیجرت هامس

 .ةسيق ألا حيجرت مهضعبو «نيلوقعملا حيجرت مهضعب هامسو للعلا حيجرت
 ؛(۲٥۲-٤/٢٢۸) ديهمتلا 1874-161 /8) ةدعلا :يف ةسيقألا وأ يناعملا حيجرت رظنا

 ةضورلا رصتغ حرش 14-2203١45 /۳) رظانلا ةضور ۳٣۷-۳٥۹( /۲) حضاولا

 ؛(٦٢٦۱-٤/١٦٦۱) حلفم نبال ہقفلا لوصأ ء(۳۷۸-۳۸۵ ص) ةدوسملا (۷۳۱-۷۱۳ /۳)

 ((19/17/4-941) رينملا بکوکلا حرش :((4777/8-1757) ريرحتلا حرش ريبحتلا

 )۹٥/٤/٤[(: لوصحلا .((195-١ا/8/8) ىفصتسملا ء((۹۵۰ /۲) عمللا حرش

 ةياهن ء(٥٢۲-۳۷٣٢ /۳) جاهنملا حرش جاهبإلا ء(۲۷۸۔۸٦۲ )٤/ يدمآلل ماكحإلا

 يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش ؛(٣۳۷۸-۳۷۷/۸) لوصألا ةيارد يف لوصولا

 حاضيإلا 001١-4209 /ہ) باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر (۲۸٦-٤٤٥ص)

 ضراعتلا ۲٢٢( ص) جاجحلا بيترت يف جاهنلا ء(۳۱۰ ص) حالطصالا نيناوقل

 ٣٥٢-۲۷٢(. /۲) يجنزربلل حيجرتلاو

 .(حيجرت) :(ع))و «ب»و «أ» يف

 .ىرخألا ىلع نيتلعلا ىدحإ ةيوقت هنأب حيجرتلا باطخلا وبأ فرع

 ول مكحلل ًاقیرط مهنم دحاو لك نوكت نأ الإ امهنيب حيجرتلا حصي الو :لاقو

 .قيرطب سيل ام ىلع قيرط حيجرت سيل هنأل ؛تدرفنا
 .امهضراعت دنع نيتلعلا ىدحإ نع رداصلا نظلا ةيوقت حيجرتلاب ةدئافلاو لاق مث

 ۔(٢٦٢۲ )٤/ ديهمتلا :رظنا
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 ريخ وأ «يباحص لوق وأ قس وأ «باتک نم رخآ ٢ یلدل اھتقفاوم

)٢() 

 لسرم .

 ."”لصألا نع ةلقان امهادحإ نوكت وأ

(١) 

(۲) 

(۳) 

 .(لیلدب اهقفاوم) :«ب» يف

 ۔نیلوق ىلع يباحص لوق اهقفاو اذإ ةلعلا حجرت له ءاملعلا فلتخا
 ةمادق نبا لوقلا اذه راتخاو يباحص لوق اهقفاو اذإ حجرت ةلعلا نأ :لوألا لوقلا

 .راجنلا نباو يوادرملاو حلفم نباو دجملاو
 هبسنو «يباحص لوق ةقفاومب حجري الف مكح هب تبثي ال اب حجري ال :يناثلا لوقلا

 .ىلعي يبأ يضاقلل يرادرملا

 :نيلوق ىلع لسرم ربخ اهقفاو اذإ ةلعلا حجرت له ءاملعلا فلتخاو

 باطخلا وبأ لوقلا اذه راتخاو لسرم ربخ اهقفاو اذإ حجرت ةلعلا نأ :لوألا لوقل
 .راجنلا ناو يوادرملاو حلفم نباو دج او ةمادق نیاو ليقع نباو

 هبسنو لسرم ربخ ةقفاومب حجري الف هب مكحلا تبثي ال ام حجري ال :يناثلا لوقل
 .ىلعي يبأ يضاقلل يوادرم

 رظانلا ةضور ء((٥/۱۰۰) حضاولا ء((۲۲۸/4) ديهمتلا ١879 /8) ةدعلا :رظن

 ريبحتلا .(3178/5) حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۳۷۷ ص) ةدوسملا .« )٣/ 3١1٠

 .(747/5) رينملا بكوكلا حرش ؛(87714 /۸) ريرحتلا حرش

 باطخلا وبأ هراتخاو لصألل ةيقبملا ىلع ةلقانلا حيجرت وهو لوألا لوقلا وه اذه

 .يزاريشلاو يفوطلاو ةمادق نباو
 .ةيعفاشلا ضعب هلاقو ءاوس امه :يناثلا لوقلا

 ةضورلا رصتخم حرش )٠٠٤١/۳(. رظانلا ةضور ء(٤/٢٢۲) ديهمتلا :رظنا
 ۸٤((. ص) ةرصبتلا (۳۸۰۱ ص) ةدوسملا (۷۱۷ /۳)

 ۷٤



 امهادحإ تناك وأ ةحیبم ىرخألاو ةرظاح امهادحإ تناك '''نإف 2

 . [فالتخا كلذب حيجرتلا يفف] قتعلل ةبجوم وأ دحلل ؟لق ےہ

 .”ادحلل ًايفنو رظحلل ًاطایتحا موق هب حجرف

 | ب۷ .اهتابثإ يف أطخلا نم لهسأ ماكحألا / هذه يفن ین أطخلا نألو
 ا

ْ 
 نايعرش نامكح امهنإ ثيح نم «كلذب "حيجرتلا نورخآ عنمو ؤ

 .نايوتسيف
1 
۱ 

| 
 ا

 .(نإ اماف) :«ع»و «ب»و «آ» يف )١(

 .(امهادحإ وأ) :«ع»و «بد»و «أ» يف (؟)

 .لصألا يف دری ملو «ع»و «ب»و «أ» نم تبثملا (۳)

 .لوألا لوقلا وهاذه (4)
 .(دحلا يفنو) :(«عالو «ب»و «أ» يف 1 )٥(

 :لئاسم ثالث نيب ةمادق نبال ًاعبت فلؤملا جمد دقو .يناثلا لوقلا وه اذه 2 )٦(

 ؟ةحيبملا ىلع ةرظاحلا ةلعلا حجرت له :ىلوألا ةلأسملا ا

 :نيلوق ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا 1

 هراتخاو ةحابإلا بجوت يتلا ىلع ةمدقم رظحلا بجوت يتلا ةلعلا نأ :لوألا لوقلا ا

 نباو يودارملاو حلفم نبا همّدقو ينوطلاو ليقع نباو باطخلا وبأو ىلعي وبأ يضاقلا 0

 .طوحأو ىلوأ اهنأل ةيفنحلا نم يخركلاو ةيعفاشلا ضعب هراتخاو راجنلا ٠

 .ةيعفاشلا ضعيو ةمادق نبا ہراتخاو ًالامتحا باطخلا وبآ هركذو :ءاوس امهنآ :يناثلا لوقلا |

 يف ءاملعلا فلتخا ؟قرلل ةيضتقملا ىلع ةيرحلل ةبجوملا ةلعلا حجرت له :ةيناثلا ةلأسملا 1

 :لاوقأ ةثالث ىلع كلذ 7

 يضاقلا ہراتخاو «قرلل ةیضتقلا ىلع ةيرحلل ةبجوملا ةلعلا حجرت :لوألا لوقلا 0

 .راجنلا نباو يوادرملاو حلفم نبا همّدقو یفوطلاو ليقع نباو ةيافكلا يف ىلعي وبأ ا
 = .نیملکت ا ضعب لاق هبو قرلل ةيضنقملا ةلعلا حجرت :يناثلا لوقلا ظ

Vso 

 ٠



00 

(۳) 

 .انهاه اذکف اھماکحاب حيجرت ال للعلا رئاس نألو

 .ةفيفخ  [ةعيرشلا] نل ؛اهمكح ةفخب ةلعلا موق حجرو

 ۳ [لیقث] قح ا نأل ؛"”سكعلاب نورخآو

 .ةفيعض تاحیجرت يهو

 .ةيعفاشلا ضعبو ةمادق نباو باطخلا وبأ هراتخاو ءاوس امهنأ :ٹلاثلا لوقلا

 كلذ يف ءاملعلا فلتخا ؟هل ةتبثملا ىلع دحلل ةطقسملا ةلعلا حجرت له :ةثلاثلا ةلأسملا

 :لاوقأ ةئالث ىلع

 .يرصبلا هللادبع وبآ لاق هبو ةتبثملا ىلع دحلل ةطقسملا حجرت :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلا ضعب لاق هيو ءاوس امهنأ :يناثلا لوقلا

 .يلزتعملا رابجلادبع يضاقلا لوق وهو ةطقسملا ىلع دحلل ةتبثملا حجرُت :ثلاثلا لوقلا

 9-0708 ه5 /۲) حضاولا ۲٦٢( ص) ليقع نبال لدجلا (۲۳۸۔٣۲۳ )٤/ ديهمتلا :رظنا

 (۳۷۷ ص) ةدوسملا ء(۷۱۷/۳) ةضورلا رصتخم حرش ٠٠٤١(« /۳) رظانلا ةضور

 حرش ء(۸/٤٥٢٦) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٤/١٢٦۱) حلفم نبال هقفلا لوصأ

 457١/7 /9) لوصح ا ؛(([۸۷-۸١ ص) ةرصبتلا ء(٣۷۳ /5) رينملا بكوكلا

 .(۱۹۲ /5) طیح ا رحبلا (۲۳۹ ص) جاجحلا بيترت ين جاهنملا .(854/7) دمتعلا

 .(ةيعرشلا) :لصألا ينو ء(١٤۱۰ /۳) رظانلا ةضور نم تبثملا

 :نيلوق ىلع لقثألا ىلع فخألا مكحلا حجري له ءاملعلا فلتخا

 نباو بجاح ا نباو يدمآلا هراتخاو لقثألا ىلع فخألا مکح ا حجري :لوألا لوقلا

 .راجنلا

 .لقثألا حجري :يناثلا لوقلا

 ء(١۷٥ /۲ /۲) لوصح ا (۱۹۲ )٤/ ريئملا بكوكلا حرش 4٠ ٠١(: /7) رظانلا ةضور :رظنا

 )07١57/17. بجاح ا نبا رصتخ ىلع دضعلا حرش )۲٦۳/٤( يدمآلل ماكحإلا

 .(فيعض) لصألا يفو 5٠ 23١(. /7) رظانلا ةضور نم تبثملا (۳)
vé 

| 
1 

ٰ 



 ° [هنوكك] ؛ًايسح ًافصو ىرخألاو ًامكح نيتلعلا ىدحإ تناك نإف

 ."”ةيسحلا حيجرت يضاقلا راتخاف ًارکسم'''[وآ] اتوقف

 .مكحلل ةقباطم دشأ مكحلاو ءاهمكح اهمزالي ملف مكحلا لبق 3 رعي تلک لئ "عت سر لا بطن و

 امم ىلوأ وهف ةيعطق ةيلقعلاو قیلقعلاک ةيسحلا ناب يضاقلا حجرو 2020
 .نظلا بجوي

 .فيعض حیجرت هلك اذه :ليقو
3 

 اهتهباشمل ؛”ًافاصوأ لقأ تناك اذإ ةلعلا حيجرت باطخلا وبا ركذو

 .(هنوكل) لصألا فو 23١4٠ /) رظانلا ةضور نم تبغملا

 .(و) :لصألا يفو ءقباسلا ردصملا نم تبثلا

 .ةيعفاشلا ضعبو ىلعي وبأ يضاقلا هراتخاو لوألا لوقلا وه اذه

 .(185/50) طیح ا رحبلا ء(۹۱٥ ص) ةرصيتلا )٥/ ٠١١١(« ةدعلا :رظنا

 .يشكرزلاو يناعمسلاو يزاريشلاو ينوطلاو باطخلا وبآ هزاتخاو يناثلا لوقلا وه اذه

 .ةدوسملا يف مالسإلا خيش هراتخاو «كلذب حيجرت الف ءاوس امهنأ :ثلاثلا لوقلا

 ةضورلا رصتخم حرش (:(71/1-708) حضاولا ء(٤/۲۳۰) ديهمتلا :رظنا

 حرش ريبحتلا )3١117/5(. حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۳۷۹ ص) ةدوسملا ء(٢۷۲/۳)

 طیح ا رحبلا ء(١١٤ /6) ةلدألا عطاوق ؛(٤4٦ ص) ةرصبتلا «(5777/4) ريرحتلا

(6/5)). 

 ىلوأ اهفاصوأ تلق امف لصأ يف ناتلع تلباقت اذإ هنأ وهو لوألا لوقلا وه اذه

 نباو دج او ینوطلاو ةمادق نباو ليقع نہاو باطخلا وبأو ىلعي وبأ يضاقلا ہراتخاو

 يقارعلاو يلح او يزاريشلاك ةيعفاشلا ضعبو ءراجتلا نباو يوادرلاو حلفم

 = .يشكرزلاو
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 ."اهعورف ةرثكب ''”اهحيجرتو .لوصألا ىلع ىرجأ اهنألو .ةيلقعلا ةلعلا

0) 

(۲) 

۳ 

 م
 . اهمومعو

 نود نييلوصألا ضعب لوقلا اذه ركذ دقو ىلوأ فاصوألا ةريثك نأ :يناثلا لوقلا
 .دحأل هتبسن

 ضعبو «ةلباتحلا نم يدادغبلا ليعامسإ دمحم وبأ هراتخاو «ءاوس امهنأ :ثلاثلا لوقلا

 .ةيفنحلا ضعبو ؛ةيعفاشلا
 ةضور ؛(۸۳/۲) حضاولا ء(٤/٥۲۳) ديهمتلا )١13571/5-177(. ةدعلا :رظنا
 لوصأ ء(۳۷۸ ص) ةدوسملا ء((۷۲۲/۳) ةضورلا رصتخم حرش ء(١١۱۰ /۳) رظانلا
 بكوكلا حرش ؛(٤٤٢٦ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(٤/۸٦٦۱) حلفم نبال هقفلا
 )۳۷٣/٢( عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا حرش ء([۸۹ ص) ةرصبتلا ء٤ )٤/ ربما
 لوصأ ء((١۱۸۵-۱۸ )٦/ طیح ا رحبلا ء(٣/٦٦۸) عماوجلا عمج حرش عماح ا ثيغلا
 ):/1٠١7(. رارسألا فشك ؛((٢٦۲ /۲) يسخرسلا

 .(احيجرتو) :(ع)ر «أ» يف

 ةيافكلا يف يضاقلا ہراتخاو اهعورف ةرثكل ةلعلا حيجرت وهو لوألا لوقلا وه اذه

 .ةيعفاشلا ضعبو يوادرملاو دج او يفوطلاو ةمادق نباو

 .يدنهلاك ةيعفاشلا ضعبو باطخلا وبأ هراتخاو كلذب حجري ال هنأ :يناثلا لوقلا
 ةضورلا رصتخم حرش ء(٣/٤٢۱۰) رظانلا ةضور ؛(٤/۸٥۲) ديهمتلا :رظنا
 ةرصبتلا ء(٤٤٢٦ /۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۳۸۱) ةدوسملا 0177-97 /۳)
 يدنهلل لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(٢/۱۲۷۲) ناهربلا ؛ء(۸۸ ص)
 .(187 /5) طیح ا رحبلا ء(٦٦۸ /۳) عماوجلا عج حرش عماشلا ثيغلا ء(۳۷۸۳/۸)
 يف ءاملعلا فلتخا ؟ال مأ اهب حجري لهف ىرخألا نم معا نيتلعلا ىدحإ تناك اذإ

 :نيلوق ىلع كلذ
 باطخلا وبأو ةدعلا يف ىلعي وبأ يضاقلا هراتخاو كلذب حجري ال :لوألا لوقلا

 .ةيفنحلا رثکاو ةيعفاشلا ضعبو
 ضعبو ةيافكلا يف ىلعي وبأ يضاقلا هراتخاو اهمومعب ةلعلا حجرت :يناثلا لوقلا
 .ةيعفاشلا
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 ۱/۱۱۸ يف ءاوس نیتلعلا / نأل ؛امهب حجري ال نيذه نأو ةيوستلا راتخا مث

 ةرثك ىلإ تقتل م تحص یتمو داسفلا نم امھتمالسو امھمکح امهتدافإ

 .اهفاصوأ ةرثك الو ءاهعورف 3

 نأل ؛"دحاو لصا نم عزتنا ام ىلع لوصألا نم ةعزتتملا ةلعلا "حجرو
 .نظلا ةبلغ ةراثإ يف ىوقأ ناك هدهاوش ترثك امف ءةحصلاب دهاوش لوصألا >

 درطلا نأل ؛””سكعني ال ام ىلع ةسكعنملا ةدرطملا ةلعلا حجرو

 نأ نم لقأ الف نظلا ةبلغ نم هيف امل ؛ءادتبا ةحصلا ىلع ليلد سكعلاو 1

 ةدوسملا 23١47 /۳) رظانلا ةضور ء(٤/۲۳۳) ديهمتلا ١857(. 5 /0) ةدعلا :رظنا =

 ((1745/8) ريرحتلا حرش ريبحتلا )٤/ 2١51١ حلفم نبال هقفلا لوصأ ء(۳۷۹ ص)

 صاصجلل لوصألا يف لوصفلا ء(۱۲۹۱/۲) ناهربلا ؛«(588 ص) ةرصبتلا

 )٥/  ۰)۰۳تومحرلا حتاوف ء((٤/۹۷) ريرحتلا ريسيت )۳۲۹/۲(.

 .(حجرو) دعب اميف هلوق نم دارملا وهو ديهمتلا يف باطخلا وبا وهو . )١(
 لصا نم ةعزتنملا ةلعلا ىلع لوصألا نم ةعزتنملا ةلعلا حيجرت يف ءاملعلا فلتخا ٠ )٢(

 :نيلوق ىلع دحاو
 .يقارعلاو يلح او يناعمسلاو باطخ ا وبا ہراتخاو ىلوأ لوصأ نم ةعزتنملا نأ :لوألا لوقلا

 .ءاوس امه :يناثلا لوقلا

 ةرصبتلا (۳۷۸ ص) ةدوسملا ء(١٠ ٤١ /۳) رظانلا ةضور ء(۲۳۲ )٤/ ديهمتلا :رظنا

 عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا حرش )٤6/ ٤١١(« يناعمسلل ةلدآلا مطاوق ؛((١44 ص)

 )۸٦٦/٣(. عماوجلا عمج حرش عمام ا ثيغلا ء(۳۷/۲)

 نباو باطخلا وبأو ىلعي وبأ يضاقلا ةسكعنملا ريغ ىلع ةسكعنملا ةدرطملا ةلعلا حجر (۳)

 ييوجلاو راجنلا نباو يوادرم او يلعبلاو حلفم نباو دج او يفوطلاو ةمادق نباو ليقع

 = .يدنهاو يدمآلاو يلازغلاو
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 .اهتدئاف ةرثكل ''"”ةرصاقلا ىلع ةيدعتملا حجرو

 لب ةلعلا تاذ يف ةوق نع ينبت ال عورفلا نل ؛"موق كلذ عنمو

 .صنلل قفوأ ةرصاقلا

(1) 

(۲) 

 .هيف فلتخ الهو اهيلع قفتم اهنأل ؛ىلوأ :لوألاو

 رظانلا ةضور )۳١۸/۲(« حضاولا ء(٢٤٢۲ )٤/ ديهمتلا ء(٥/۹٢٥۱) ةدعلا :رظنا

 لوصأ (٣۳۸؛ ص) ةدوسملا ء((۷۱۸/۳-۷۱۹) ةضورلا رصتخ حرش 4/0 3١(.

 ريرحتلا حرش ريبحتلا ء(۱۷۲ ص) يلعبلا رصتخم ء(٦٢٦۱ )٤/ حلفم نبال هقفلا

 ىفصتسملا ۱۲٦١((: /۲) ناهربلا ء(٤/۷۲۲) رینلا بکوکلا حرش )٤۳۹/۸(«

 لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن ؛((٤/۲۷) يدمآلل ماكحإلا ء((٦۱۸/)

(۷۳۷۱/۸). 

 حلفم نباو ةمادق نباو باطخ ا وبأو ىلعي وبأ يضاقلا ہراتخاو ؛لوألا لوقلا وه اذه

 .ةيعفاشلا رثكأو راجنلا نباو يوادرملاو

 لوصأ ٠١(: 57 /۳) رظانلا ةضور ؛(٤/٤٢۲) ديهمتلا ء(١١٥۱ /0) ةدعلا :رظنا

 بكوكلا حرش ء([۲۳۹/۸) ريرحتلا حرش ريبحتلا «.(21518/14) حلفم نبأل هقفلا

 )٦٦٦/٢/٢( لوصح ا ء(٦٦۱۲-١٦٢٦ /۲) ناهربلا ء(۱۲۰ص) عمللا 0777 /4) ریما

 لوصألا جاهنم حرش يف لوسلا ةياهن ء(۳۷۷/۲) عماوج ا عمج نتم ىلع يلحلا حرش

 )۱۸۲/٦(. طیح ا رحبلا ء(۳۷۷۰ /۸) لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن «(0751/4)

 ةرصاقلا ميدقتو «ةرصاقلا ىلع ةيدعتملا ةلعلا میدقت نم عنملا وهو يناثلا لوقلا وه اذه

 .يلازغلاو ينييارفسإلا لوقلا اذه راتخاو ةرصاقلا ةحصب ليق نإ ةيدعتملا ىلع

 يضاقلا هراتخاو ىرخألا ىلع امهدحأل ناحجر الو ءاوس امهنأ :ثلاثلا لوقلا

 .يفوطلاو يدادغبلا ليعامسإ دمحم وبأو يناعمسلاو ينالقابلا ركب وبأ

 ةياهن )١91/4( ىفصتسملا 1817 /4) ةلدألا عطاوق )١1777/17(.« ناهربلا :رظنا

 ةدوسملا )١147/5(. طیح ا رحبلا .(701/5) لوصألا جاهنم حرش يف لوسلا

 )5714١/4(. ريرحتلا حرش ریبحتلا ؛(1518/4) حلفم نبال هقفلا لوصأ «(۳۷۸ ص)
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 قفتم هنأل ٭"امسا هتلع تناك ام ىلع ًافصو هتلع تناك ام حجرو
 .لوأ هيلع قفتملاف ءمسالا يف فارع فصولا ىلع -

 .ًاضيأ ىنعملا اذه ؛'”یفنلاب ليلعتلا ىلع '''اتابثإ هتلع تناك ام حجرو

 سايقك « "هيلع عراشلا ساق لصا ىلإ '''ۃدودرم ا ةلعلا حجرو

 ءاهريغ ىلع .توملاب "طقسي ال / هنأ :يف نْیڈلا ىلع جحلا

(١) 

(WD 

(۳ 

(OD 

(0) 

(0 

(۷ 

 .يلعبلاو يفوطلاو ةمادق نباو باطخ ا وبأ ةيمسالا ةلعلا ىلع ةیفصولا ةلعلا حجر

 (۷۱۸/۳) ةضورلا رصتخ حرش ؛(١1 44 /۴۳) رظانلا ةضور «(؟147/4) ديهمتلا :رظنا

 ۔(۱۷۲ ص) يلعبلا رصتخ

 فصو نوكي نأ لاقي وأ ًایفن ىرخألا ظفلو ًاتابثإ امهادحإ ظفل نوكي نأ يأ
 .ًايمدع ىرخألاو ًأیدوجو امهادحإ
 يقارعلاو يدمآلاو ةمادق نباو باطخلا وبآ هراتخاو :لوألا لوقلا وه اذه

 .يشكرزلاو

 .ةدوسملا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتخاو ءاوس امهنأ :يناثلا لوقلا

 ريبحتلا ء(۳۷۹ ص) ةدوسملا 23١. 44 /”) رظانلا ةضور ء(٢٤۲ /4) ديهمتلا :رظنا

 عج حرش عماهلا ثيغلا ء(٤/۲۷۳) يدمآلل ماكحإلا «(47717/8) ريرحتلا حرش
 ١148(. /5) طیح ا رحبلا ء(٣/٦٦۸) عماوجلا

 .(ةدودرملا حجرو) :«عا)و «أ» يقو ء(نودارلا حجرو) :(ب» يف

 .(سایق) :(ع))و «ب»و «أ» يف

 دج او ةمادق نباو باطخلا وبأ هيلع عرشلا ساق لصأ ىلإ ةدودرم ا ةلعلا حجر

 ..يلعبلاو

 رصتخم ۳۸٤١(« ص) ةدوسملا ء(۳/١٤١۱۰) رظانلا ةضور .(۲۳۹ )٤/ ديهمتلا :رظنا

 ۔(۱۷۲ ص) يلعبلا

 .(ىضقي ال) :«ب» يف

 پ/۸



 .''' '''؟الصلا ىلع طوقسلل سايقلاك

 :هيف ًافلتخ رخآلاو ءهيلع ًاقفتم نيتلعلا ىدحإ لصأ ناك ىتمو

 .ةلعلا ةوق دكؤت لصألا ةوق نإف ؛“'ی وا *” [اهلصأ ىلع] قفتملا تناك

(1) 

00 

(۳ 

(€) 

(0 

(¥) 

 :لثم «“اهلصأ يوق ةلع لك '"[حجرت] كلذكو

 .(ةالصلا ىلع مهسايق نم لرا) :((ع)و ((با)و «أ» يف

 نع جحلا طوقس سايق نم ىلوأ توملاب طقسي ال هنأ يف نيدلا ىلع جحلا سايق نأ يآ
 مل نإ هلام نم هنع جحلا مزلي ال :اولاق ءاملعلا ضعب نأل كلذو ءةالصلا ىلع تيملا

 .ةالصلا ىلع ًاسایق توملاب اهب ةبلاطلا طقستف ةيندب ةدابع جحلا نأل ؛هب صوي

 نع جحلا نع لئس 5# ينلا نأب ةددعتم ثيداحأ هيف تدرو هنأب لوألا سايقلا حجريف

 .نيدلاب ههبشف تيملا
 .(254 ص) ىطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذم :رظنا

 ١ .(ناك) :(ع))و «ب»»و «أ» يف

 .(اهيلع) :لصألا ينو ««عا>و (با و «أ» نم تبثملا

 ندب نع اهتلازإ ىلع ًاسايف ناکلا نع ةساجنلا ةلازإ يغبني :لئاق لاق ول :كلذ لاثم
 .ناسنإلا
 هيف غلو يذلا ءانإلا لسغ ىلع ًاسايق ناكملا نع ةساجنلا ةلازإ يغبني :رخآ لاقو

 ةلازإ يغبني هنأب للعم هنأ ىلع عمجم ندبلا نم اهتلازإ وهو لوألا لصألا نإف «بلكلا
 .اهنم ةفاظنلاو ندبلا نع راذقألا

 ًاللعم هنوك يف فلتخ وهف بلكلا غولو نم ءانإلا لسغ وهو يناثلا لصألا امأ

 .يدبعت لوقي مهضعبو بلكلا باعل ةساجن ةلعلا نإ لاق مهضعبف
 ١۷۱-۵۷۲(. ص) يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذم :رظنا

 .(حيجرت) :«ع)و «ب» و «أ»و لصألا ينو ء(٣/١٤۱۰) رظانلا ةضور نم تبنملا

 امهادحإ مكح هب تبثي ام ناكو ناتلع تضراعت اذإف اهمكح ةوقب حجرت ةلعلا نأ يأ

 دكؤت لصألا ةوق نأل ؛اه ةحجرم اهمكح ةوق نإف ىرخألا مكح هب تبثي امم ىوقأ

 = .ةلعلا ةوق
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 ۔''' متی ال رخآلاو خسنلل ًالمتحم امهدحأ نوکی نأ

 ."7 "!داحآ ربخب رخآلاو رتاوتم ربخب امهدحأ تبثي وأ

 ."ةدحاو ةياورب *”[رخآلاو] ةريثك تاياورب ١ [ًاتباث] امهدحأ وأ

 لصألا حجرتو يوقت يتلا رومألاو بابسألا نم ًاددع لوصألا ءاملع ركذ دقو

 .لصألا مكحو

 ۳٣۷( /۲) حضاولا )۲۲۸/٤-۲۳۲( ديهمتلا :يف لصألا مکح حيجرت :رظنا

 ةدوسملا ء((۷۱۳/۳٥۷۱) ةضورلا رصتخم حرش )٠٠٤١/۳(« رظانلا ةضور

 ريرحتلا حرش ريبحتلا 1١516-١515(. /4) حلقم نبال هقفلا لوصأ ء(۳۸۳-۳۷۸)

 ىفصتسملا ء(٦۷۱۔-٤/۷۱۲) ریما بكوكلا حرش :(4570-4555/0)

 جاهنملا حرش جاهبإلا ء((۲-٤/۸٦۲۷۱) يدمآلل ماكحإلا ء(۱۸۱-۱۷۹۸/٤)

 ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(۳۷۳/۲) عماوجلا عمج نتم ىلع يلح ا حرش ء(٣/١٢۲)

 ۔(۳۷۷ ۳۷۷-۸ /۸) لوصألا

 موق مدقو ؛خسنی ال هلأل ,عاجإلا وه هلمتحي ال يذلاو صنلا وه خسنلا لمتحي يذلا

 عرف عامجإلا نأل «عامجإلا اهمكح دنتسم يتلا ىلع صنلا اهمكح دنتسم يتلا ةلعلا

 .ہدنتسم هنأل صنلا

 .(ةال67-١1ص) يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذم :رظنا

 .(داحآب رخآلاو) :«عا>و «ب»و «أ» يف

 لصأ ىلإ ةدودرم ىرخألاو دحاولا ربخب تباث لصأ ىلإ ةدودرم امهادحإ نوكت نأ يأ

 .ىلوأ نوكتف عامجإو ةرتاونم ةّنس وأ باتكب تباث

 )١79/4/4(. ىفصتسملا ء(۱١۳٥۱ /6) ةدعلا :رظنا

 .(ةتباث) :لصألا يقو ««ع»و «ب» و «أ» نم تبثملا

 .(ىرخألاو) :لصألا يفو «ع))و «با)و «أ» نم تالا

 حجري هنإف ءةدحاو ةیاورب رخآلاو ةريثك تاياورب ًاتباث نيلصألا دحأ نوکی نأ يأ

 .كلذ ىري ال نم دنع حجرتي الو ةياورلا ةرثكب حجري نم دنع لوألا

 )۱۸۰/٤(. ىفصتسملا :رظنا
Yer 



 .”رامضإ وأ «ريدقتب رخآلاو :حیرص صنب ۵ [امهدحأ] وأ

 ."””رخآل ًالصأ رخآلاو هسفنب ًالصأ امهدحأ نوكي وأ

 . “هيف فلتخا رخآلاو هليلعت ىلع قفتا امهدحأ وأ

 هنأ ىلع اوعمجأ رخآلاو ءأنیعم ًافوشکم نيفصولا دحأ ليلد نوكي وأ

 .“' ًانیعم نكي لو «لیلدب

 :يلع ًايقبم رخآلاو ءيلصألا 0 [يفنلل] ًاريغم امهدحأ نوكي وأ

 .ةقيقحلا ىلع مکح لا ّيقب رخآلاو «يعرش مكح هنآل ؛لوآ ريغم اف

(١) 

("۲) 

(۳ 

(4) 

 یز

 .(امهيدحأ) :لصألا یو ««(ع)) و (باو «أ» نم تبثلا

 صنلاف رامضإ وأ ريدقتي تبث رخآلاو حيرص صنب أتباث نيلصألا دحأ نوكي نأ :يأ

 .يلازغلاو ىلعي وبأ هراتخا ىلوأ حيرصلا

 .(۱۸۰ )٤/ ىفصتسملا )٥/ ۱٥٥١( ةدعلا :رظنا

 .هسفنب لصأ ربلاف ريلا ىلع زرألا سايق :هسفنب لصأ وه ام لاثم

 امنإو ًالقتسم ًالصأ تسيل ةرذلاف ءةرذلا ىلع زرألا سايق :رخآل لصأ وه ام لاثمو

 ىلإ ةبسنلاب رخآ ًالصأو ربلا ىلإ ةبسنلاب اعرف نوكتف ربلاب اھقاحلإ ىلإ ةبسنلاب لصأ يه
 .روكذملا لاثملا يف زرألا

 .(۵۷۱ ص) يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذم :رظنا
 ليلعت يف فلتخا يذلا ىلع حجار قاقتالاب للعم هلصأ مكح يذلا سايقلا نأ يأ
 .يدنه ا نیدلا يفصو يدمآلاو يلازغلا هراتخاو هلصأ مکح

 ةيارد يف لوصولا ةياهن ء(٤/۹٦۲) يدمآلل ماكحإلا )۱۸۰/٤( ىفصتسملا :رظنا
 .(۳۷۷۷ /۸) لوصألا

 ال لوھج او ريغ ىلع هميدقتو هتبتر ةفرعم نكمي هنأل فوشکلا مدقيف ًانيعم نکی مل ناف
 .هل هتاواسمو هريغل هتضراعم هجو امو هتبتر ام ىردي
 )٤/ 18٠-141(. ىفصتسملا :رظنا

 .لصألا يف سمط هناكمو ««ع» و «ب»و «أ» نم تبثملا

 اله



 ۔'''ۃمئاللا ىلع ةرثؤملا ةلعلا حجرتو

 .بيرغلا ىلع مئالملاو

 هناحبس ہللاو «نظلا بیلغت يف ىوقأ هنأل ؛ةيهبشلا ىلع / ةبسانملاو

 .باوصلاب ملعا لاعتو ٠

 ةلعلا كلاسم نيب حيجرتلاب قلعتیو لصألا ةلع ىلإ دوعي هدعب امو حيجرتلا اذه () ..
 امك كلذك نوكي ال يذلا سايقلا ىلع ًايعطق هتلع كلسم نوكي يذلا سايقلا حجريف

 .يوادرملا كلذ ركذ

 .ةمادق نبا كلذ ركذ امك ةمئالملا ةلعلا ىلع ةرثؤملا ةلعلا حجرتو

 .يدمآلاو ةمادق نبا كلذ ركذ امك ةبيرغلا ىلع ةمئالملا ةلعلا حجرتو

 .يوادرملا كلذ ركذ امك هبشلاب ةتباثلا ىلع ةبسانملاب هتيلع تتبث ام حجريو

 .يكبسلا هراتخاو نارودلاب ةتباثلا ىلع هبشلاب هتيلع تتبث ام حجريو

 .يونسإلا هركذ نارودلا ىلع ةبسانملاب هفصو ةيلع تتبث يذلا سايقلا حجريو

 .ريسلاب هتيلع تتبث يذلا ىلع نارودلاب هفصو ةيلع تتبث يذلا سايقلا حجريو

 .يواضيبلا هراتخاو

 هبشلاب هفصو ةيلع تتبث يذلا ىلع ربسلاب هفصو ةيلع تتبث يذلا سايقلا حجريو

 .يوادرملا كلذ ركذ امك درطلاو ءاميإلاك يقب امم هريغو

 ةبسانملاب هفصو ةيلع تتبث يذلا ىلع ربسلاب هفصو ةيلع تتبث يذلا سايقلا حجريو

 .يدمآلا هراتخاو

 حرش ريبحتلا )۷۲٤/۳( ةضورلا رصتخم حرش ۱۰٤١١(: /۳) رظانلا ةضور :رظنا

 ماكحإلا ء(۷۱۷-٤/۷۱۹) ريثملا بكوكلا حرش 4٦٢٣٤٤( - 471 /۸) ريرحتلا

 ىلع دضعلا حرش :(5 ٠ /۳) يناهفصألل رصتخملا نايب ء(۲۷۷ 2777 /1) يدمآلل

 جاهبإلا (۸۱۳/۲) جاهنملا ىلع يناهفصألا حرش ء(۳۱۷/۲) بجاحلا نبا رصتخ

 ةياهن ء(۳۷۵/۲) عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ؛(٤٤۲ 251٠ /۳) جاهنملا حرش

 .(815/4-015) يونسألل لوصألا جاهنم حرش لوسلا
Voo 
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 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هدحو هلل دمح او باتكلا رخآ

 ."”ليكولا معنو هللا انبسح نیرھاطلا هترتعو هبحصو

 لوألا رشعلا خیراتب بتكو «ناكمإلاو ةقاطلا بسح ةلباقم غلب) :لصألا ةخسن يف )١(

 فرتعملا ىلاعت ہللا ىلإ ريقفلا دبعلا هسفنل هبتكو :ةئامعبسو سمح ةلس ةدعقلا يذ نم

 دمحم نب ركب يبأ نب رصن نب ركب يب نب دمحم نب ىبحي نب دمحأ نبا دمحم هبنذب
 ىلإ أريثك ًامیلست ملسو هبحصو هلآو دمحم هيين ىلع ًايلصمر ىلاعت هللا ًادماح «ينارحلا
 .(ليكولا معنو هللا انبسحو «نيدلا موي

 هدحو هلل دمح او هنوعو هللا دمحم مت «ملعأ ىلاعتو هناحبس ہللاو) :«أ» ةخسن فو

 .ليكولا معنو هللا انبسحو :ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ميهاربإ نب دمح نب روصنم نب زيزعلادبع نب نامثع روفغلا هبر ىلإ ريقفلا هسفنب اهبتك
 هخئاشمو هيدلاو نعو هنع هللا ىفع ؛يلبنحلا يميمتلا يرصانلا نيسح نب دمحم نیا

 بیج بيرق هنإ «تاومألاو مهنم ءايحألا تاملسملاو نيملسملا عيمجو هيملعمو
 نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلعو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «تاوعدلا

 فلأ ةئس رفص يف هقيلعت نم غرف «نيملعلا بر هلل دمحلاو نيبرقملا ةكئالملا ىلعو
 لوح الو مالسلاو ةالصلا لضفأ اهرجاهم ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم نیسخو نیتئامو

 .(میظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 دمحم انیبنو انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو) :(با) ةخسن يقو

 .(ھ۱۳۲۸ ةنس ش/١١ يف ررح نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو

 هدحو هلل دمحلاف ہنوعو هللا دمج مت «ملعأ ىلاعتو هناحبس ہللاو) :«ع» ةخسن يفو

 نب ہللادبع انخيش ىلع ةلباقم غلب ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 .(يرقنعلا زیزعلادبع
Yo" 



 .تايآلا سرهف ١-

 .ثيداحألا سرهف -؟

 .راثآلا سرهف ٣-

 .راعشألا سرهف -4

 .مالعألا سرهف -

 .عجارملاو رداصملا سرهف 3

 .تاعوضوملا سرهف -۷





1۳ 

 ةينآرقلا تايآلا سرهف :ًالوأ

 ةحفصلا مقر ةيآلا

 ةرقبلا ةروس

 ۷ ( اًعيِمَج ضرَألا نام مل قلَع یول وه )

 ۳۲ ے٠ اهلك امالا مدا علَعر )

 ۸ € ایج ات اوُطِبْمَا اتل )

 aE « َةرَلّصلَ أوُميِقأَو )

 4 € ةزكزلا اوُناَءَو

 4 4 ٌةَدَرِق اوثوك )

 ٤ € هرب اوُعْدَت نأ مُكْرمأَ هللا نإ )

 11 ( نوي الإ مه نو )

 ۲۷۰۹ 4 ّلْجمْلَا مهبول ف اوبرا 2

 ۸ ( لنگییو لیرٹچو لسو يم هلل اَوُدَع ناک نم

 ء٦ ( اَهْلَ أ امی رم تأت اه وأ ياء نم حسام

۹۳ 

 کالت ٰیرضتزا اذوه ناك نم الِإةَنَجْلا لحي نأ اواو ])

 Y۲ 1 ك روق رص نڪ نإ | ْمكَعَمَرُي اوت ناه لق فقام

 7 رہیگا ورکر
 YAY €( س الآ ىلَع َء اش أوُتوُكحَمْل اطَسَو هم هم حكشلعَج َكِلَدكر ق

۲۹ 



١57 

 م١4

۲۳۰ 

۲۷ 

۲۹ 

Yo 

۲۷۰۸ 

YAY 

YA 

 ( مَعَ لإ آجَلَع تك ىتلآ هابل انلَعَج اَمَو )

 ( ِتّوَحْلا اوقيتشاف )
 ةَلعَتِرَفَس ْنلَعَوَأ اًضيرُم مگنی تراك نمف و تدودْعْم اَماَيَأ )

 4 نيک ُماَطُةَيَِف ةكوقمطُب ےینلا عو رحمي ن
 ( رملا مب ديرب لو رسيا مكب هلآ ديرب
 ( لَا ىلإ ماَيِضلآ اوم م
 ةي ةع كلت ط

 ( عدم رور من امه ل )
 ( ٍضيِحَمْلأ ىف َءآَسِلآ ورتغاق یدو )

 ( َنرهَطَي تح نهورقت الو )
 ( مونا نره ادق )
 ا

 ( دوَريَغ اجور کنت تح رس

 ) جی هولي ىذَل أَوُقَعَيَوَأ

 ( يڪ ةف بلع ةليلَق ف نم مك )

 ( يبل هلآ لحأو )

 ( الا َنِم یی اَم اوُرَدَو )

 ( َمُحِلاَجَر نب ِنْيَديِبَم اوڈیَفَتْحَاَو )
 ( اًهَعْسُو الإ اعف هلآ کي )

Ve 

oV ۶۸ 

1١6+ 

oY ۹ 

TAY 

0 

٤ 

o۸ 

OTA ۷ء 

۳۸۹ 
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 ء۲ 4۹4

"۷ 

oTEAEA 

Ao 



 ٦ ۸ک 4 بب اتل ةقاَط ال اَم اتلِيَحت الو ۸۵

 نارمع لآ ةروس
  ۷يد و ۔ےہ وپ رو رے مست ے »ل بر # ےہ ےب

 نھ تمکح تا٤ هني بتلا كيلع لزنا ىزذلاوه)

 تفرق او بتكلا (  1وى ےرس ہو ھر ال ۔ےتہ و
 ) ها الإ هلت ملي امَو 4 ٤  ۷ر ےک ا و مر

 ۹1 ۹۱ 4 بلا دب سالا ىلع لو ) 5۷

 ورعب َنوُرمََو ر لإ نوعي هما مني نكتو ٤ ١ 7 مرام مص 2 ار و سرر م /
 Eré رکشلا نع نهن

۸ 

 ءاستلا ةروس

 ٦١ (نُحِدَلوأ قهْاْركِصوُي) 101

 ) ااا ( نسدشلآ يم وخ ناگ نإ

  ۳ڊگها مڪْیلع تمرح 4 ۷

 ٣ ) مٔضِروْجُح ىف ىلا مت ( ٤

 ٤ ید ہو ام مُكَل لجو ( 1٤

  ( ۸ْمُكََص فیس ن هلأ دیر ( 0
 t۷ ( کما الفت الو ۹

 3 ( لسبب متین کلا اولا ال١ ۹
۷۱ 

3 1 



dar ۵ کر ھم ہو ھے و كم ےک 
 ۷٢ « لوُسَرَلَآَو ہللا | هودرَف ءىس ىف غزت نق )

 ٤ ( ومل ْمككِرَدُي اوُنوُكَن امتی  ه ۸ 7 ںیہ راگ هوو و 2
 5 4 اوُقّدَصَي نأ ا يلح نإ همّ يدو موم وقرر برخ ) o۲1 قدي نأ لإ لها 1ا ة مل ےک دو ةتم و ةر ر ف ۹۲

 ١ رک ےس . ميا ص رو ور جر 3

 ۰ نا ۃفخ نإ ةولّصلا َنِم أورصقت نأ ٌحاَتِج ریل ميلف ) 6١

 1 ور و هر
 o4 © اوُرفك نيينلا مكيف

 هير ر ت ےہ ور وک ہرے ےب

 عبير ٰیدُھلا هل نويت ام لعب ْنِم لوسَرلا ٍقِقاَشِي نَمَو 1٥

 ۷۲ ( َنيِييْؤْمْلا ِليِبَسَرْبَغ

 ٦ ٌدِحَوُدَلِإهلَااَمّنِإإ ( 04

 ةدئاملا ةروس
 ھے ص یھب

 ٣ ٦٣٤٤ ( اوُداَطَصآَف َملَلَح اًذَِو ) ۲

 م ر٭ ت ر عم
 ۳۷ 6 يملا ْمُكيَلَع تمرح ۳

 ۸6 ( ليوتزسإ نب لع اَنََِك كد ٍلَجْأْنِي) ۲

 5575 ء۷ ۹ اَوُعَطَقَاَف ةَقِراَسلآَو قراشلآو ۳۸

۷ 04 

 کروا اپ مک دونو یدُه اف ةنررگلآ اترا اإ ) ٤

 ۲۷ ( اوُمَنعَأ نيل

 ۴۲۷ ( نصل ٌنِيِلآَو) ٥

 ۳٢ « ءاھتیَ اعرف مکی الج لکل ) ۸
 هال" « ہلا نرد آمي مكتْيَب مکا ناو ) ۹

 ۲٤ ( ِناَمَطوُسَبَم ُهاَدّيَلَب ) 5

۷۲ 



7١ 

7 

٦ 

 تو رسی اود فب مکی

 to ( ديل اوظثَقَت )

 مكتلا نم لتق ام لم ءاَرَجَف اًدِمَعَتُم مكي ءُهَلتق نمو )

0۴۲( 000( 

 ١ ٠:۸٤۰ © ورتا َلاَبَو َقوُدَْل اًماَيِص َكِلَّذ ُلَدَع وأ َنيكَسَم ُماَعَط

 ۵ ( نوقع ال مركو )
 ماعنألا ةروس

 "م۲ ( م نی بتلا ىف اطر ام )

 ۲٢ ( هدفا ميده لَا یدَم نيل كتلو )

 00 حص ہل کت ملو

 1۷ ( امر لإ وأم ىف دجال لف >

 ۷٦ 4 ْمُكِيَلَع مڪر مرح اَم لتا اولاَعَت لق )

 فارعألا ةروس

 ۷ ۱ © أوُبَرْسَأَو اولكَو )

 0 ( َشِحوَقلآ یز مرح اَمْمِإ )
 لافنألا ةروس

 10٤ ( مُکنَع لَا فْفَح نقل )

 ةيوتلا ةروس

 Yo ۲٢ ُتَيَح َنيكِرْسْمْلآ اوقاف مرآ رهنألآ غَلَسَا اًذِإَف )

 6 َرُهوُمُتدَجَو

 ۲ ( َنولوألا تولا )

 الكا



۷/۱ 

۳ 

۸۲ 

۳۹ 

۲۲ 

٤ 

A۹ 

 سنوی ةروس

 3 ( مگ اگرو مرارا )
 دوه ةروس

 ٤ ( ْكَلْضُم م هاء تمكحأ ثتكرلا )

 ۸۰ 6 اَهُقْرِر هَل ىلع الإ ضرألآ ین باد ن اَمَو )

 ۳۸۱ 4 رلیشرپ كَرْوَعَرِف تا آمو )

 فسوی ةروس

 ۳ ( ارتخ رص نأ نإ )
 1 میک ےس ا

 ٤۳ ( ٍناَمِسَِسرَمَب َمَبَس ئرأ نإ )

 ۳ء٢۷۳۸۰ < َةَيَرَقْلا لَكْسَو

 دعرلا ةروس

 0۹ 4 ریت َتنَأآَمْنِإ )

 At (,نَ یخ هلآ )
 ۴ ( تبق اقام هلا رخ )

 ميهاربإ ةروس

 o1۲ ( توعد نأ الإ نطلُس نس مُكَيَلَع یل َناَك اَمو )

 رجحلا ةروس

 01۳ ٣٢٣ ( نرالا نم كعب م الإ ٌنَطلُس مل كَل سیل ىِداَبِعَنِإ )

 1١ ( َنييِباَء ِملَسِب اَهوُلْخَدَأ )

 لحتلا ةروس

 4٤ ( َمِهْلِإ نر ام سال نبل )
 كنف ( ءَْس لكُل است )

7 

۷٦٤ 



7 

۷۷ 

 ےییقَلَا ىؤ ياتیإَو ِنمَحإلََو لایا ل

 (وَیاَء تراكم هيا الدب اڏو )ا

 4 ميهر لم عیئا نأ َكَيَلِإ اتيَحَوأ مئ )

 ءارسإلا ةروس
 «تأآَمح لت الف

 ' ( اًديِدَح َوأ ةَراَجِح أوُتوُك )
 « ٍقاقنإلا ةَيَفَح حمل )

 فهكلا ةروس
 ( ضف نأ ُديِرُياَراَدِج )

 ميرم ةروس
 6 ايس ٍلاَيَل تلت سالا میت الأ كيا )

 اوُخَبَس نأ ْمْهَلِإ ٌیحَوَأَف بارخِمّلَا َنِم ات جر و
 اكِيَعَو ركب

 4 نإ مول ملأ نل امص - یل نون )
 ( ْرِصَبأَو می يَ )

 4 اَمَلَس الإ اًوفَل ايف َنوُمَمَمَی )

 هط ةروس

 ( ٰیوتمآ شرا ىلع نَا )
 4 ئرخلإ ةَلّصلِر ِقأَو )

 فقتب

 همك

۹ 

۱۲٣-٣١ 

TA 
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110 

۲۲ 

۷۹-۷۸ 

۷۹ 

14 
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 ( الع هيب ےروطیج الو )

 ( اع رل ذج ملو )

 ءايبنألا ةروس

 ( اَتَدَسَقَل هلآ الإ هاء آَمِہِف َناكَوَل 2ا

 هيف ْتَشَقَت ْذِإ ترآ ىف نام ڏإ َنَميَلَسَو دادو {

 اَهَتْمُهَفَف © تريِدِهَش مهبك اتو ِمَوَقْلآ مَن
 4 نلوو اًح اتينا ًالُكَو َنَمْلُس

 ( مو اح اتتا الو )

 جحلا ةروس
 ( اوُمَصَتْحَأ ِناَمَصَح ِناَدنَع )

 رونلا ةروس

 ( يل م ٹندو جوز نور أد )
 4 مهوبتاكف )

  ةعقو مت نأ ورنا نع نوا نينار دل )
 ناقرفلا ةروس

 ( رخام اهل هلآ عم تروعذ ال نيرا )
 نامقل ةروس

 ( ٍفورْعَمْلاب رمو )

 7ك

7 

59: 

595 

710٥ 

1۹ 

 ةاه ۳

۹۱ 

1۳ 



۳۹ 

۸۳-۲ 

 بازحألا ةروس

 ( اهگتجْوَر رو ام دَر ىَصَق اَمَلَف )

 ( َنييِمْؤُمْلا نوُد ني كل ٌةَصِاَخ >

 رطاف ةروس
 4 مِن نم سائل هلآ حف ام لا

 ابس ةروس ۱
 4ز لَا اّبِع نم َليِلقَو )

 سي ةروس

 ˆ (ويِدَقلآ نورك )
 تافاصلا ةروس

 ص :ةروس

 ؛ بازخيلا اورو رس ذِإ مضُحَلا اًوبت كىت لهو )

 نم أوُرفك نيد روف اورفک نیلا نط َكِلَذ )

 « هلآ الإ وِ نِي اَمَو )
 مهني ٌكَداَبِع رہ یخ هز لأ
 ( ںییگنفنا

 رمزلا ةروس

 4 َدهَكَسَحُْأ َنوُعبْتَيَف كيف كيف َلوَقْلا َنوُعِمَتْسم نيا )

 و
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40 
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 ۳۹ ( مُكْبَب س مُكََلإ لزنأآَم نسا اویا )

 تلصف ةروس

 ۸ ( رگیرب رشتط یل ڑکْنِط زكکِلدَو )

 ١ 4 مث ام اوُلَعَا )

 باء ْتَلِصُم لرل اولاقَل يأ ّناءُو ُهَسلَعَج ولو )

 ۱۱۷ ( ٌَرَعَو ئم

 یروشلا ةروس
 ۷ « اخوُم یب ٰیٌصَو ام نیلا َنْي مل عرس )ل

 فرخزلا ةروس
 اييَرَع انف ُهَسلَعَج انإ © نہٰمَلَا بتکلآو © مح )

 ۰-١ ( توقفت ْمُكْلَع

 148 ( َنوُدَعُهُم مچا نوُبَسَحَو )

 ناخدلا ةروس

 ٤ ( ُمِرََلَا ژیِرعلا ثنا كلتإ قذ )

 فاقحألا ةروس

 ۹۱ ( اير راب ءىش لك رمد

 امف َناَمرهلا َت وُعِهَتسَي َنِجْلأ م ےہ یر

 © َنيِرْذَمُم مهيَوَق لِ ولو م امل الك أونا اوا وصح

 ادَصُم َسوُم ِدْعَب نِي لزنأ اًبقك اَنَعِمَس اإ امري أوُلاَق

 1۰ ( مقسم قبرط إو ْقَحْلا ىلإ َىِدجيَدَيَنََب اَمْ
 دمحم ةروس

 0 € اًهّطاَرْسَأ َءاَج دقق )

۷۲۱۰۸ 



۳١ 
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۲۹ 
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 6 َنيِريَّصلاو ركن َنِدِهَجْمْلا رحت وح َمُكتَوُلبتَلو )

 آى لور مح
 تارجحلا ةروس

 ( قاق راج نإ انماء نیلا ايي )

 روطلا ةروس

 € اوُیَضَت ال وأ اًوريصأَف )

 اوس ْ
 ( یوه نع ُقِطَي اَمَو )

 رمقلا ةروس
 ( اتيّيغَأب ىرْج )

 نمحرلا ةروس
 © َكَبَر ُهَجَو ٰیقتَیَو ڈ

 ةعقاولا ةروس

 ( نوک یک ىف ۵ ميك نال لئ )
 ديدحلا ةروس

 4 ازَماَت دلیک )

 ةلداجملا ةروس

 6و ٍَبَقَر ريرختف )

 رشحلا ةروس

 ( رصِبألآ ىلؤأتي | اوُربتغاَف ڑ

۷1۷۹ 
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۲۳٤ 
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۲۲٢ 
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014 
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 ةعمجلا ةروس
 ةَعْمْجْلَا مَي ني ةلّصلِل کور اّ اَوَماَء َنيِذلآ ايي )
 ( يلا اوُرَدَو ہللا رک دلِ رت

 ١ ) اوڑیَشاَت ةولصلا بيف اًذِإَف «

 قالطلا ةروس
 ( رکي ٍِلذَع یوداود شاو

 ( جر رل لع هلآ کی نمو ف "<

 ٣ ١ بح وهف هللا ىلع لكوتَي نمو (

 ٦ ) َنَِلَع اودا لن توا نک نو (

 نجلا ةروس

 ١ ) اع اار اِ اَنِإاَوُلاََف (

 لمزملا ةروس

 ٦ لیلا ث © ںْیَرمَلا مكي (

 رٹدلا ةروس
 ( َنِإَصْمْلا حري ُكتزل اولاق ھرَقَم ىنْرْكَكَلَس ام ) 1

 ةمايقلا
 4 دَئاَيَب اتبلع نإ مت © ہئاَرُف عاق ئارق ادق )3 ۸

 تالسرملا ةروس

 ( وکري ال اوُفكرأ مه لیق اَذِإَو ) ٤۸

۷۷۰ 

OAL 

 همك

0۹۰ 

 ھچک

t0 

۹۱ 



 راطفتالا ةروس

 ٦ ۷ 4 ںی یز زاًجلا إو © رت یھ زاری نإ ٦
 جوربلا ةروص

 11 ( طوخ حول ىف © دیمن نارق ره لب ) ٦-۲۲

 رصعلا ةروس
fot نوما َنيذلا الإ صرح یل نسل نإ ٢ 
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 ثيداحألا سرهف :ايناث

 ٦٦٤ : ةعامج امهوف امف نانئالا

 :٦٦۹ ١۸٦١ - و - ىبلا هبوصف اولآ الو يبأر دهتجأ

 140 : نارجا هلف باصأف مکاح ا دھتجا اذإ

 0194 : نارجأ هلف باصاف دهتجاف مکاح ا مكح اذإ

 ۱ ٥۷١ : «رمعل هلاق» تضمضمت ول تیأرآ

 0849 0516 : هيتيضقف نيد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ

 ١٦٤٣ : اهعفني ناكأ هيتيضقف نيد كمآ ىلع ناك ول تيأرأ

 ۳۳٣۲ : متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك يباحصأ

 544 : «ناضمر راهن يف هتأرما عماج يذلا يبارعألل هلاق» ةبقر قتعا

 ۳۳٣ : رمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا

 ٠١8 : اذه لثم هتلحن كدلو لكأ

 ۳۸٦ : نهاوس قرافو ًاعبرأ نهنم كسمأ

 404 : لمعت وأ ملكتت ملام اهسفن هب تثدح امع ىتمأل افع هللا نإ

 ٦۷ : ًامرج نيملسملا يف نيملسملا مظعأ نم نإ

 ١۹٦ : ضعب نم هتجحب نحلا نوكي نأ مكضعب لعلو «يلإ نومصتختل مكنإ
 ٦١٤ : «ةريربل هلاق» عفاش انأ امنإ

 684 : رصبلا لجأ نم ناذئتسالا لعج امنإ

 ۲۹٢ : ةتیسنلا يف ابرلا امنإ

 ٠٤۸ : قتعا نمل ءالولا اھنإ

 ۱۰۷ : ةیرعلا يف صخرو رمتلاب رمثلا عيب نع ىهن # هللا لوسر نأ
 فقر



 ۲٢٢ : لال ا ةيؤرب يبارعألا ةداهش لبق - لٹ - ينلا نأ

 ۲٥٣ : دهاشلا عم نيميلاب ىضق - لٹ - ينلا نأ

 0806 : سجر اهنإ

 586,005 : تافاوطلاو مكيلع نيفاوطلا نم اهنإ سجنب تسيل اهنإ
 ۳۸۷ : لطاب اهحاكتف اهّيلو نذإ ريغب اهسفن تحكتأ ةأرما اميأ

 ۵١۷٦ : هعاتمب قحا عاتملا بحاصف سلفا لجر اميأ

 ٠٤٥ : نذاتست ركبلاو اهّيلو نم اهسفنب قحأ ميألا
 ١٦۸۹ : ؟سبي اذإ بطرلا صقنیا

 ۳۲٣ : دوسألاو رحألا ىلإ تثعُب
 ۷۲۳ : ةحمسلا ةيفينحلاب تثعب

 056 : «نميلا ىلإ هثعب نيح ذاعمل كلذ لاق» ؟يضقت مب

 1۳۷ : لسغُی ةيراجلا لوبو هيلع حضني مالغلا لوب
 4٠١ : هلعفب جحلاو ةالصلا - 4 - يبلا نييبت

 0٤۹-٠٠١ : ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحت

 ١٦٦ : رعملا نم ةعذجب ةدرب يبا صيصخت

 1۳۷ : ہدحو هتداهشب ةميزخ صيصخت

 ۷۳٣-۷۳۱ : امهنيب ريفسلا تنكو لالح وهو ةنوميم - 4 - يلا جوزت

 Yo : نالالح نحنو - ٹپ - ینلا ينجوزت

 موزلو ؛رمألا ةالول ةحصانملاو ؛هلل لمعلا صالخإ :ملسم ا بلق نهيلع لغي ال ثالث

 ۲۷٢ : نيملسملا ةعامج

 6:١ : اهّيلو نم اهسفنب قحأ بيثلا

 ۳۲۹ ء٣٦۳۲ : ةاروتلا نم ةعطق هديب ىأر نيح رمع ىلع 5# ینلا راكنإ ثيدح

 ۲۰۸ :اهجوز ةيد نم ةأرملا ثيروت ثيدح

۷۷٤ 



 ۲٦۹ ء۲۰۸ : نین لا ةرغ يف كلام نب لمح ثيدح

 ٠٣ ٦٣ EVE : ةرباخملا يف عفار ثيدح

 ۱۷۷ : يلع نب قلط ثيدح

 0۸۷ : كلام نب زعام ةصق ثيدح

 1۸۱ ٣٤٣٤٤ 44 ٣٥٥ ١٦۹ ۳۲۹ ء۸٦۲ : نميلا ىلإ هثعب نيح ذاعم ثيدح

 ٤٤١ :ةبنازملاو ةلقاح ا نع يهنلا ثيدح

 ۲١٢ : ناذئتسالا يف ىسوم يبأ ربخ

 ۱٥۷ ۱٦٦١ء ١١١ : ةبعكلا ىلإ لوحتلا ربخ

 * 17١17 ,1٠7ل : ةدجلا ثاريم يف ةريغملا ربخ

 ۱٦١ ء١٣١۱ : ركبلاب ركبلا ًاليبس نم هللا لعج دق ینع اوذخ ینع اوذخ

 ۲٣٢ : ينرق سانلا ريخ

 ۲٢٢ : هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برو هيقف ريغ هقف لماح بر
 ۱۷١ : ةتيملا دولج يف مكل تصخر

 ۳۹۲ : هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمآ نع عفر

 ٦١٤ ء۲۰۹ : باتكلا لها ةّنس مهب اونس

 ٦۸۷ : دجسف - 5 - هللا لوسر ىهس

 064: مسقي م اميف ةعفشلا

 ۲۹٢۱ ء٦۲۷ : دعبأ نینئالا نم وهو دحاولا عم ناطيشلا

 ٥۳٤ : ہتقدص اولبقاف مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص

 ۱۰۸ : بلکلاک هتبه يف دئاعلا

 ۳٣٣ : نيدشارلا ءافلخ ا ةّئسو تنسب مكيلع

 ۲۷٢ ۲۹٢ : مظعألا داوسلاب مكيلع

 ٤۳۷ (۲۹۲ ء٣٢٦۲ ۲۰۹ : نیناتخ ا ءاقتلا نم لسغلا

 ۵۸٩ : ًابیلم ثعبي هنإف

 الاب



 ٤۱۷ : ًاعبس هلسغیلف

 ٦۹٦ : ةاش ةاش نيعبرأ يف

 ٦٤٤ : ةاش لبإلا نم سم يف

 0۳۹ ۵٥۲ ء٤٦۹٦ ء۲۲٢۳ : ةاكزلا منغلا ةمئاس يف

 ١77 : اليبس نمل هللا لعج دق

 1١77-١14 : نآرقلا خسني ال يثيدحو «يثيدح خسني نآرقلا

 417 : مسقي مل اميف ةعفشلاب ىضق

 4417 : ينرشابيف رزتاف ينرماي - يي - ہللا لوسر ناك

 ۱۸١ : هفاتلا ءيشلا ين نوعطقي ال اوناك

 ۳۲۷ : صاصقلا هللا باتك

 ٠٠٤ : تاقدصلا يف هلاّمع ىلإ - -  ينلا ةباتك

 ۳ : مارح ركسم لک

 ٠١4 : ةالصلا نود موصلا ءاضقب رمؤنف هللا لوسر دهع ىلع ضیح انك

 ٣٦٤٤ 2118 ء۹٥۱ : اهروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك

 ۲۷٢ : أطخ ىلع ةمألا هذه عمجیل هللا نكي مل

 717 051١ : نيديلا يذ ربح - 4 - يبنلا لبقي م

 ٦١٤ ء٦٦ : ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول

 774 ۰۲۷۲ :حیبق هللا دنع وهف ًاحیبق هوأر امو «نسح هللا دنع وهف ًانسح نيملسملا هآر ام

 ٦١٤ : بضغأ ال يل ام

 ۲۷٢ : ةعامج ا مزليف ةنجلا ةحوبحب دارأ نم

 01/1 : يقابلا هيلع موق دبع يف هل اکرش قتعا نم

 ١٦٤٤۷ :نمآ وهف هباب هيلع قلغأ نم
 ٦٥٥ ٥۸٢-١۸۷ : ہولتقاف هنيد لدب نم

 ۲۷٢ : رانلا يف ذش ذش نم

YY 



 445 : در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم

 ۲۷٢ : هقنع نم مالسإلا ةقبر علخ دقف ًاربش ةعامجلا قراف نم ”

 ۲۷٢ : ةيلهاج ةتيم تام ةعامجلا قراف نم

 ٦۸۷ : اضوتيلف هركذ سم نم

 ۳۲۸ : اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ «ةالص نع مان نم .

 446 ء٥٤٥٦ : ةقدص هانكرت ام ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن

 ۷۳٣ : «ةنوميم يأ» مرح وهو اهحكن

 ٦٤٤ ء١٥۱ : ثالث قوف يحاضألا موحل راخدا نع مكتيهن "

 7946 ء١٥۱ : ةيسنألا رمح ا موحل نعو ربیحم موي ءاسنلا ةعتم نع - 4 - هللا لوسر يهن

 1۷٤ ٠ : اهحالص ودبي ىتح رامثلا عيب نع یھت

 ٠١٠١ : نايبصلاو ءاسنلا لتق نع # هللا لوسر ىهن

 ٦۷٤ : ةنبازملا نع - لي - هللا لوسر ىهن

 ٤ ٤۷ : ةنبازملا نعو ةلقاح او ةرباخملا نع ىهن

 ۷١ : ةسمخلا تاقوألا يف ةالصلا نع ىهن

 671 : موصأف بنج انأو ةالصلا ينكردت انأو ش

 ٤۳۷ : يقتأ ام مكملعأو هلل مكاشخأ نوكأ نأ وجرأل ينإ هللاو

 ١٢٥٥ :دوسألا بلکلا ةالصلا عطقي

 ٦۹۹ : ًالضافتم ربلاب ربلا اوعيبت ال ا
 ۲۷ ۲۷۳-٤ : أطخ ىلع یتما عمتجت ال

 ۲۷۳ : ةلالض ىلع یما عمتجت ال

 ٥٤٥ : ناتصملا الو ةصملا مرحت ال

 ۲۸۸ ء۲۷۲ : مطذخ نم مهرضي ال قحلا ىلع یتما نم ةفئاط لازت ال

 ۷١ :ریرح ا اوسبلت ال

 ٦4٤ ء۷٤٥٦ : اهتلاخ ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال

۷/۱۷ 



 ٥٤۷ ء٣۳۹۰ : روهطب الإ ةالص ال

 ١٢٥٥ ء۳۹۵۰ : ةينب الإ لمع ال

 4۲£ : راتيد عبر يف الإ عطق ال

 ٥۲۲ ء٥٥٢٤ : يلوب الإ حاكن ال

 ٥۲۲ : لدع يدهاشو دشرم يلوب الإ حاكن ال

 5845 : اهالخ ىلتخي ال

 ١٦۹٤ ء۷٥٦٥ : لتاقلا ثري ال

 ۳۲ : رفاکلاب ملسملا لتقي ال

 614١.519 : نابضغ وهو نينثا نيب يضاقلا يضقي ال

 ١57 ۱۳۸ : ثراول ةیصو ال

۷۷۸ 



 راثآلا سرهف :ًاثلاث

 :قيدصلا ركب وب

 ناطيشلا نمو ينمف اطخ نکی نإو هللا نمف ًاباوص نکی نإف يبأرب اهيف لوقأ
 140 ١٦٥ : «ةلالكلا يف كلذو»

 - 5 - ینلا نأ ةريغملاو ةملسم نب دمحم دهشف ةدجلا يف سانلا لاس ركب ابأ نأ

 ۷۳٣ ء۲۰۷ : امفوق ىلإ عجرف سدسلا اهاطعأ

 , ١٢٦٢ : ءاطعلا يف سانلا ركب وبأ ىوس

 7١1 : ةدجلا ثاريم يف ةريغملا ربخ ركب وبأ لبقي م

 باطخلا نب رمع
 ۱۳۹ : نصحلا ينازلا مجر يف - قحلاب ل ًادمحم ثعب دق هللا نإ

 ٥٦۷ : كيأرب رومألا سقو لاثمألاو هابشألا فرعا

 5468 : رمع نمف أطخ نكي نإو هللا نمف ًاباوص نكي نإف رمع هآر ام اذه :بتکا

 ١۹٦ : اطخأ ما باصأ رمع يردي ام
 054 : ننسلا ءادعأ مھنإف يأرلا باحصأو مكايإ

 ۳٣٣ : ةأرملا مجر كرت يف ذاعم لوق ىلإ رمع عجر

 ۲۰۹ : سوج اب صاخلا ثيدحلا يف فوع نب نمر لادبع ثيدح لوبق
 ه7 5 : هنم تبجع ام تبجع

 ۲٦۹ ء۲۰۸ : نينجلا ةرغ يف كلام نب لمح ثيدح رمع مدق

 لَو - ہللا لوسر نأ كاحضلا هربخأ ىتح اهجوز ةيد نم ةأرملا ثروي ال رمع ناك

 ۲۰۸ : يبابضلا ميشأ ةأرما ثروي نأ هيلإ بتك -

 754 :كلذ نع عجرو اهعفانم ردق ىلع اهمسقيو عباصألا تايد نيب لضافي رمع ناك

 ۲۹۱۹ : «حيرشل هلاق» كيأر دهتجاف ةنسلا ین دجت م ام

۷۷۱۹ 



 ۲١٢ : ناذئتسالا ین ىسوم يبأ ربخ رمع لبقي مل .

 نافع نب نامثع

 417 : يلبق ناك أرمأ ضقنأ ال ٭

 ىرأ - نآلا - انأو نعبي ال نأ دالوألا تاھما يف رمع يارو يبأر عمتجا "
 ھ۱۳۴۲ :نھعیب

 نينمؤملا مآ ةشئاع

 147 ء٦۲۹ : ةنيعلا ةلأسم مقرأ نب ديز ىلع - اهنع هللا يضر - ةشئاع تركنأ "

 ۲۹۲-۲۹۳ : سابع نبا ةفلاخ ةملس ىبأ ىلع ةشئاع تركنأ ٭

 945 0845 : ةنیعلا ةلأسمب هلماعت مقرا نب ديز ىلع ةشئاع تركنا .

 ۲۹۲ : اهحايصل حاصف حبصت ةكيدلا عمس جورفلا لثم كلثم امنإ ٭

 ١46 : هفاتلا ءيشلا يف نوعطقي ال اوناک "

 سابع نب هللادبع
 ٠٠١ : نيدلاولل ةيصولا تناكو دلولل لا ا ناك "

 ۲٠٢ : فرصلا يف يردخلا ديعس يبأ ثيدح ىلإ مجر "

 ٦۹٤ : هللا لوسر رمأ نم ثدحألاف ثدحألاب ذخان انك

 :TT ؟ةوخألا نم نینئالاب مالا تبجح مل .

 ٤١٥ : ةنس دعب ولو ءانثتسالا ىري ناك

 رمع نب هللادبع

 ۱۸۰ : ةنس نيعبرأ رباخ انك ٴ

 ۱۲۱٢ ٤۷٤ : ةرباخملا يف عفار ثیدح ىلإ عجر *

۷۸۰ 



 راعشألا سرھف :اعبار

 اهلئاسأ اناليصااهيف تفقو

 اهنّيَأ ام ًايأل یراوألا الإ

 ريجنل ال ةع ترثعادلقل

 ملكرد ش مكر ا اودلقو

 يلجنا الا لسیوطلا لیلسلا اهيا الا

 دحأ نم عيرلاب امو ًاباوج تيع

 دلجلا ةمولظملاب ضوحلاك ْيؤُنلاو

 رمتسأو اهدعب رسيك فرس

 رشتنملا تيتشلا يأرلا عمجأو

 اعلطضم برحلا رماب عارذلا بحر

 لٹماب كنم حابصإلا امو حبصب

۷۱ 

 °01 مه

 هاو

1۹ 

1۹٦ 

y۳ 

4٠ 





 مالعألا سرهف :اسماخ

EYA YY مالسلا هيلع مدآ ٦: ٣ 

 ۲۳ ء۱١ :مالسلا هيلع ميهاربإ *

 ١٢٢٥ ء1۹۸٦ ۳۱۹ :«القاش نب قاحسإ وبا نادمح نب دمحأ نب ميهاربإ
u٦۷۹ :«روث وبأ» يلكلا نامیلا يبأ نب دلاخ نب ميهاربإ  

 ٠ " :«جاجزلا قاحسإ وبأ» لهس نب يرسلا نب ميهاربإ ٢١٥

 هالال ء۲۱۷۱ :ماظُنلاب فورعملا ءرايس نب ميهاربإ "

 * :سيلبإ ٦١٤

 .يربطلا ريرج نب دمحم = ريرج نبا "
 .حتفلا وبا يج نب نامثع = ينج نبا -

 .دمحم نب يلع نب نمرلادبع = يزوجلا نبا ل
 .ىلع نب دماح نب نسحلا - دماح نبا ا

 .يرهاظلا يلع نب دواد نب دمحم = داود نبا *
 ماوعلا نب ريبزلا نب هللادبع = ريبزلا نبا ٭
 .القاش نب نادم نب رمع نب دمحأ نب ميهاربإ = القاش نبا ٭
 .سابعلا نب هللادبع = سابع نبا ال
 .دمحم نب ليقع نب يلع - ليقع نبا "
 .باطخلا نب رمع نب هللادبع = رمع نبا ۔

 .دمحم نب دمحأ نب ہللادبع = ةمادق نبا *

 .دوعسم نب هللادبع = دوعسم نبأ 2
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 .رمع نب دمحأ نب ميهاربإ < القاش نب قاحسإ وبأ

 .لهس نب يرسلا نب ميهاربإ = جاجزلا قاحسإ وبأ ٭

 .راين نب ئناه = ةدرب وبأ

YAY مس 



 .رفعج نب زیزعلادبع = لالخ ا مالغ زيزعلادبع ركب وبأ = ركب وہآ
 .رماع نب نامثع نب هللادبع = قيدصلا ركب وبأ
 .لالخلا مالغ ؛رفعج نب زیزعلادبع = زيزعلادبع ركب وبأ
 .ثراحلا نب عيفن = ةركب وبأ

 .هللادبع وبأ «يبلكلا دلاخ نب ميهاربإ = روث وبأ
 ۱ .ماشه نب ورمع = لهج وبأ
 .دمح نب دمحأ - ثراحلا وبآ

 .دمحم نب رصن نب دمحأ - (يزرخلا) يرزجلا نسحلا وبأ
 .دمحأ نب رمع = يكمربلا صفح وبأ

 .تباث نب نامعنلا = ةقيلح وبأ
 .يناذولكلا نسحلا نب دمحأ نب ظوفحم - باطخلا وبأ
 .يرافغلا ةدانج نب بدنج = رذ وبأ
 ۷۳٣ :ٍ ہللا لوسر ىلوم يطبقلا عفار وبأ
 نانس نب كلام نب دعس = يردخلا ديعس وبأ

 .جيرس نب رمع نب دمحأ = سابعلا وبأ
 .لبنح نب دمحم نب دمحأ = هللادبع وبأ

 .سيق نب هللادبع - يرعشألا ىسوم وبأ
 .يسودلا رخص نب نمحرلادبع = ةريره وبأ
 .ءارفلا نبا ءيضاقلا دمحم نب نيسحلا نب دمحم = ىلعي وبأ

 .بيبح نب ميهاربإ نب بوقعي - فسوي وبأ
 ٦۸۲ ::صاصج ا ركب وبأ» يزارلا يلع نب دمحأ
 ۷۲۱ :يدادغبلا حيرس نب رمع نب دمحأ

 TEA يل 01۹4 ۱٦٦ ء1۸ ۱۲۷ cf :«انمامإ» لبنح نب دمحم نب دمحأ

 OYY ی۸ فی۹۲ یی ۳۳ ۵٥ ۱ ۲۹۱ ۲۹۹ ۳۰۰٣ ۳۰۱۱ ۳٣

 ۷۲۱۰۱٦۹٦۱ ۷۲٢ ۱۰ ء۲

 ٦۸۷ ء٦1۱۸ :غئاصلا ثراح ا وبأ دمحم نب دمح

۷۸٤ 



 ٥٢۹ ء٦٦ :«يرزحلا نسحلا وبأ» دمحم نب رصن نب دمحأ

 ۲۹۲ :يعخنلا ديزي نب دوسألا

 6٠١ :«رعاشلا» سيقلا ٌؤرما

 ۳۰۲ :«يباحصلا» كلام نب سنأ

 ٦۷٤ :يراصنألا سيق نب تماصلا نب سوأ

 ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم = يراخبلا
 ۵٦٢٥ :قشاو تنب عورب
 411 :«امهنع هللا يضر ةشئاع ةالوم» ةريرب

 باطخ نب ميهاربإ نب دمح = يتسبلا
 545 :يئاسنلا دمحم نب ركب

 دسأ نب ثراحلا نب زيزعلادبع - يميمتلا

 ۱٦١ :«يباحصلا» هللادبع نب رباج

 1۹۲ :رجب نب ورمع = ظحاجلا
 «يلع وبأ» باهولادبع نب دمحم = يئابجلا

 ١١١ ء۱۰۹ :مالسلا هيلع لیربج
 ۵٥۳٥ :«يرافغلا رذ وبأ» يرافغلا ةدانج نب بدنج
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 ۲۷۷ :يئاطلا دعس نب ہللادبع نب متاح

 ۵۷١ :«ةبعش نب ةريغملا يخأ نبا» ورمع نب ثراحلا

 ٦۹٤ ء٤٤١٦ ء٦٦ :«دماح نبا» ىلع نب دماح نب نسحلا

 ۲۱۸ :بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا
 ۷ :يرصبلا راسي نب نسحلا

 ۷۲٢ :يمرخملا راشب نب نیسح ا
 ۲۱۹ :بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا
 t00 :یتسبلا يباطخلا باطخ نب ميهاربإ نب دمح

 ۲٦٢۹ ء۲۰۸ :ةغبانلا نب كلام نب لمح
 :ةيمعثخلا ٦٦٥۹: ٦۸۹

۸۰۵ 



 نیسح نب رمع = يقرخلا
 ۷۳٣ ء۱٦۲۱ :«نيديلا وذ» ورمع نب قابرخلا

 ٦٦۷ :تباث نب ةميزخ

 يدهم نب دمحا نب رمع نب يلع = ينطقرادلا
 ه 47 ء٢۲۸۵ :يرهاظلا فلخ نب يلع نب دواد

 ۲٥٠٢ :نامسلا حلاص وبأ ناوکذ
 .ورمع نب قابرخلا < نيديلا وذ
 .صاصجلاب فورعملا ركب وبا يلع نب دمحا = يزارلا
 ۲٦٢ ۲٦٢٢ء ٦۷٤ :يراصنألا جيدخ نب عفار
 ۲٥٢ :«ىندملا نامثع وبأ» نمحرلادبع يبأ نب ةعيبر

 ۱ 6408 :مالسلا هيلع ایرکز

 5945 2595 :يراصنألا مقرأ نب ديز

 ۲٠٢ :«يردخلا ديعس وبأ» نانس نب كلام نب دعس

 ۲۱۷ :يفوعلا دمحم نب دعس

 58١ :ىسوألا ذاعم نب دعس

 ۲۹۲ :يموزخملا بيسملا نب ديعس
 3864 :مالسلا هيلع ناميلس
 ۲۲ :يندملا يرهزلا فوع نب نمرلادبع نب ةملس وبأ

 نامسلا ناوكذ = حلاص يبأ نب ليهس
 .سيردإ نب دمحم = يعفاشلا

 ۲۹۱ :«حيرش يضاقلا» يدنكلا ثراحلا نب حيرش

 ء۸۸ :لبنح نب دمحم نب دم أ نب حلاص

 ركب وبأ ؛رماع نب نامثع نب هللادبع = قيّدّصلا

 ۲۰۸ :یبالکلا نايفس نب كاحضلا
 ۱۷۷ :يفنح ا يلع نب قلط
 ۲۹۳ لله ء۰۹١۲ ء۱۸۵۰ ء١۱ :«نينمؤملا مأ» قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع

 ۷ ۲۹۹ ٣۹۷ ٦۹٦

72 



 ١۷۱ :يماشلا يسن نب ةدابع

 « - 4 - ينلا مع» بلطملادبع نب سابعلا

 ۲٥۹ ء۱۷۷ :«ةريره وبآ» يسودلا رخص نب نمحر لادبع

 ۲۷ :يزوجلا نبا «دمحم نب يلع نب نمحر لادبع

 ۲۰۹ :فوع نب نمحر لادبع
 007١ :يرعشألا منغ نب نمحر لادبع

 ء۸۷ 485 257 :«لالخلا مالغ ركب وبأ يضاقلا» دمحأ نب رفعج نب زيزعلادبع

۸ 

 ۳٢٣٣ ٦١٤: ٦٣٤١ء ٠٤٥ ء٦٦ :«ىميمتلا نسح ا وبأ» ثراحلا نب زيزعلادبع

 ۳ :دمحم وبأ «نيدلا قفوم ؛یسدقلا ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللادبع

 ٠۲۹ ء۲۱۸ :ماوعلا نب ريبزلا نب هللادبع

 ١٦٥٥ :تماصلا نب هللادبع

 245501594 509757851١ 0355 ء۱۱۸ :بلطملادبع نب سابع نب ہللادبع

 ۷۳۰۲۱۰۱۷۳۰ ۰٤٣

 ٠۳٣٣ ۰۲۹۸ ء۳٢۲۱ ء٢٦۲۱ ء۲۰۷ :(قیدصلا ركب وبأ» رماع نب نامثع نب هللادبع

۷۳۲٣ ۱۹۰۵ (0717 <00 «OTT «OY «Eo ٣٣٣٣ ۱ 

 ٤۷٤ ۲۱۰ ء۱۸۵۰ ۵٦٤ :باطخلا نب رمع نب هللادبع

 oY ]۲ :«يرعشألا یسوم وبأ» سيق نب ہللادبع

 ١۹٥ ء۲۹۸ ۲۹۰ ء۱۱۳ :لفاغ نب دوعسم نب هللادبع

 ١١٥ :يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللادبع

 ۲۷۹ :ديشرلا نوراه نب هللادبع

 ۲٦٢ ء۹٤٢۲ :«ىخركلا نسحلا وبأ» لالد نب نيسحلا نب هللا ديبع

 ٠ 594 1۹۳ :يربنعلا نسح ا نب هللا ديبع
 ١١٥ :حتفلا وبأ ينج نب نامثع

 55 :نافع نب نامثع

 ٦٥١۷ :«حابر يبأ نب ءاطع» ناوفص نب ملسأ نب ءاطع

YAY 



 ۱۱۸ :«سابع نبا ىلوم» ہللادبع نب ةمركع
 ۲۲ :یعخنلا كلام نب سيق نب ةمقلع

 ٦ ہ۷ ٣٣ ء۸ ۲۷۷ :بلاط يبأ نب يلع

 ۷۲۲۱ :«يلبنحلا ليقع نبا» دمحم نب ليقع نب يلع

 1۳ :ینطقرادلا «يدادغبلا يدهم نب دمحأ نب رمع نب يلع

 ٦٦٦ :«يكمربلا صفح وبأ» ميهاربإ.نب دمحأ نب رمع

 ۷۲۲ ال١٠ :«يقرخلا» مساقلا وبأ ؛هللادبع نب نيسحلا نب رمع
 ۳٣٣ ۳٣٣ ۳۲۹ 1° ء۲۹۱ ء۹٦۲ ل17" ء۱۲٦۲ ء۲۰۸ :باطخلا نب رمع

(OV “٦٦ OY ٣۳۷۳٣۰٢٥٢۹٢ فخم ۷۰ ٤ ۳٣۳٣ء ٤ 

 344 ء۱1۹۸ 25557 :«ظحاجلا» ينانكلا بوبح نب رجب نب ورمع

 ۸۰ ۸٤ :«لهج وبأ» ماشه نب ورمع

 .نسحلا نب ہللا دیبع = يرينعلا

 34۹۸ :مالسلا امهيلع ميرم نبا یسیع

 00٠0.444 ء٩۷۹٤ :يفنحلا ةقدص نب نابأ نب ىسيع
 .يسوطلا دمحم نب دمحم نب دمحم - يلازغلا

 نكح :يفقثلا ةملس نب ناليغ

 :٦٥٤ - هو - ینلا تنب ةمطاف

 .ىلعي وبا «ءارفلا نبا ہدمح نب نيسحلا نب دمحم = يضاقلا
 .ةبيتق نب ملسم نب هللادبع = يتقلا
 .يشاشلا ليعامسإ نب يلع نب دمحم - لافقلا

 .لالد نب نيسحلا نب هللا ديبع - يخركلا

 71 :يدايألا طيقل

 ۳٣٣ ء۲۹۷ ء٢٢٦۲ 705 ء۹٤٤۲ :«كلام مامإلا» يحبصألا سنآ نب كلام
 OEY» ٦٦۷ ٦۷۹ ء٣۵۳۲ ءء۹

 ٥۸۷ :يملسألا كلام نب زعام

 .ديشرلا نوراه نب هللادبع = نومأملا
YAR 



 ء۱۹۰ ء٦١۱۸ ء۱۸۵ ء۸٥۱ ء٦٦ :«يلبنحلا باطخ ا وبآ» نسحلا نب دمح أ نب ظوفحم

 ۳۹۲ (۳۷۳ ۳۳۱ ء٣۳۰۱ ۲۹۰ ء۲۸۸ TIA ٣٥٢ TAT YoY ء ٤

 تكد ء٦٦٢٦ ۹۷ COAT OTE EAT ء٤۱۸٦ ۱۷۷ قل ۸ ٤٢٤ ٣٣٣

 NEV ۸۷۱۷ ۷۱۵ ہ۹ ء۷

 251١514151 ء۹۰ ء۷۷ ء۸٦ :«يعفاشلا مامإلا» يعفاشلا سيردإ نب دمحم

 ۷۱۳ TAA ت۱۹ ف۳۳ ۲٦٢ ۳٣۳٣ ۳۳٣ EAA 414 ۳٤٣ ء٦

 ۷۳۳ ء۱۰

 ۲٤٤ :يراخبلا ليعامسإ نب دمحم

 ۲۹٢ :يربطلا ريرج نب دمحم

 ء٢٥٣۲ ٣۱۹۰ ء1 ء۱ ٦ «٠٠:«يضاقلا» ىلعي وبأ نیسح ا نب دمحم

«YAY «2۹ء۳۷۷۷ ۳۷۱۱۲۹۰۱ كرا  (ETT ۳۹۳ ٥٤١٤ء TAYف۷۷ قلم  

EAA ٦۹٦۱۸۷ء ٤ EAT EA ۸ ۰ينال فكن ف٣۳ ملغ مد  

YEY ۸۸ YY ,۹ 

 EVV 614 :يلع نہ دواد نب دمحم

 ٥٥٤ :يجلثلا عاجش نب دمحم

 ۲١٢ :«ىلع وبأ» ىئابجلا باهولادبع نب دمحم

 ۷۲۱ ء۲٤۸٦ :ريبكلا لافقلاب فورعلا يشاشلا ليعامسإ نب يلع نب دمحم

 ٦۸٣ :يلازغلا یسوطلا دمحم نب دمحم نب دمحم

 ۷۳٣ ء۷ :يراصنألا ىسوألا ةملسم نب دمحم

 ۹ :مالسلا اهيلع ميرم

 6175 ء٤٦٤٦ :ملسم نب جاجح ا نب ملسم

 ٣ :رازن نب رضم
 ٣۸٦ فالا ٥٦۹ فند ء4۹۸٦ لد £ ۳۲۹ ء۲۹۸ ء۸٦۲ :لبج نب ذاعم

 ۷۳٣ ء٢۲۱۲ ء۲۰۷ :ةبعش نب ةريغملا

 ۳۲۸ :مالسلا هيلع یسوم

 ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب ہللادبع = ةمادق نبا دمحم وبأ «نيدلا قفوم

۷,۹ 



 ۷۳۲ ء۰٣۷۳ :«نينمؤملا مأ» ةنوميم

 .رايس نب ميهاربإ - ماظنلا

 ۲۱۹ :يراصنألا دعس نب ريشب نب نامعنلا

 ET EF ء٢٢۲۲ ء۱٢۲۲ 144 ء۱۰۲ (۷۷ 44 :«ةفينح وبأ» تباث نب نامعنلا

TAA cO EY ۵٥٥ ۵٢٥ ۵٦ ٥٥ ١۹٤ 540 (EYE ٣٣٣۷٣ ۷ ۹ 

 قره :«ةركب وبأ» يفقثلا ورمع نب ةدلك نب ثراحلا نب عيفن

 | ٦٦٦ :«ةدرب وبأ» يراصنألا راين نب عناه

 ؤ ١٦۷٤ :يراصنألا رماع نب ةيمأ نب لاله

 ظ ١75 :مالسلا هيلع بوقعي

 ۲٤۳ :(فسوی وبأ» بيبح نب ميهاربإ نب بوقعي

 ۳۳٣ ۳۷۳ ٣٦٦ :«بوقعي يضاقلا» روطس نب ميهاربإ نب بوقعي

 07 4 :ةديبع يبأ نب ةيمأ نب يلعي
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 عجارئاو رداصملا سرهف :اسداس

 ةعابطلل ةيميت نبا راد رشن ؛يطیقنشلا نيمألا دمحم خيشلل ةرظانملاو ثحبلا بادآ

 .ةرهاقلاب رشنلاو

 دشرلا ةبتكم رشن «يحيرضلا دعس نب يلع .د.أ فيلات :ةيلوصألا ةلزتعملا ءارآ

 .ها1416١ ةنس «ضايرلاب

 بتكلا راد رشن ء۰٤۹۹ ةنس یفوتم ا يعفاشلا يدابعلا مساق نب دمحأل تانيبلا تايآلا

 .ه1١41١/ ةنس «توريب يف ةيملعلا

 جات هئباو هاله“ ةلس ىفوتملا يكبسلا يفاكلادبع نب يلعل «جاهنملا حرش ين جاهبإلا

 رشانلا .ءاملعلا نم ةعامج حيحصت ف۷۷۱ ةئس ىفوتملا يكبسلا باهولادبع نيدلا

 .ھ١٤٠٥ ةنس توريب يف ةيملعلا بتكلا راد

 ؛ةلمنلا يلع نب ميركلادبع .د . فیلات ءرظانلا ةضور حرشب رئاصبلا يوذ فاختإ

 1 .ه۷١٤١ ةنس ضايرلاب ةمصاعلا راد رشن

 ديعس ىفطصم روتكدلل ءاھقفلا فالتخا يف ةيلوصألا دعاوقلا يف فالتخالا رثأ

 .ه١ ٠٠۲ ةنس ةثلاثلا ةعبطلا ہةلاسرلا ةسسؤم عبط «نخلا
 ةنس یفوتم ا يئالعلا يدلكيك نب ليلخ ظفاحلل ؛ةباحصلا لاوقأ يف ةباصإلا لامجإ

 يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةيعج رشن ءرفشألا ناميلس دمحم .د قيقحت ف١٦

 .ها1401١/ ةنس تيوكلاب

 :؛يفیفع قازرلادبع خيشلا قيلعت ءيدمآلا نيدلا فيسل .ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا

 .ها7٠14١ ةنس «توريب يف يمالسإلا بتكلا عبط

 ىفوتملا «يرهاظلا يسلدنألا مزح نب يلع :مزح نبال :ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا

 تعجر امك ةرهاقلا يف ةمصاعلا ةعبطم عبط ءركاش دمحأ خيشلا قيقحت ھ٤٥٦ ةنس

 .ها4 14 ةنس ةرهاقلاب ثيدحلا راد رشن «نامثع دومحم .د قيقحتب ىرخأ ةعبطل
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 ىفوتملا يجابلا فلخ نب ناميلس ديلولا يبأل ءلوصألا ماكحأ ين لوصفلا ماكحإ
 برغلا راد رشن ه١١٤١ ماع ىلوألا ةعبطلا «يكرت دیج ادبع قیقحت ف٤۷ ةنس

 .توريبب يمالسإلا

 ةنس ىفوتملا يفنحلا ؛يزارلا ركب يبآ نب يلع نب دمحأ :صاصجلل :نآرقلا ماكحأ

 .توريب يف ركفلا راد عبط ه١

 ف٥٤٤ ةنس ىفوتملا يكلاملا يبرعلا نب هللادبع نب دمحم ركب يبأل ؛نآرقلا ماكحأ

 .نانبل توريب رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد «يواجبلا دمحم يلع قيقحت
 ةنجل رش ف٣٣٤ ةنس ىفوتملا يرميصلا ہللادبع يبأل .هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ

 .ھ۱۳۹ ةنس دنٰا يف دابآ رديح يف ةينامعنلا فراعملا ءايحإ

 حالصلا نباب فورعملا نمحرلادبع نب نامثع ورمع يبأل «يتفتسملاو يتفملا بدأ
 يف بتكلا ملاع عبط «رداقلادبع نب هللادبع نب قفوم .د قيقحت ھ٦٦٤ ةنس ىفوتملا

 ھ١٤٢۱ ةلس توريب

 ىفوتملا يناكوشلا ءيلع نب دمحمل ءلوصألا ملع نم قح ا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ
 ىلع يلح ا حرش ىلع يدابعلا مساق نب دمحأ حرش هشماهب عوبطملا ھ١٢٢١ ةنس
 ىرخأ ةعبطل تعجر امك ھ۱۳۹۹ ةئس توريب يف ةفرعملا راد عبط ؛تاقرولا
 .ه519١ ةنس توریب يف يبرعلا باتكلا راد رشن ةيانع وزع دمحأ قيقحتب
 عبط «ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلل «ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ

 .ه17948 ةئس توريب يف يمالسإلا بتكملا

 ةنس قشمد راد رشن نيورلاب دمحم دمحم روتكدلل يزمرلا يروصلا قطنملا تايساسأ
 م14

 ةنس ىفوتملا يفارقلا سيردإ نب دمحأ نيدلا باهشل ءانثتسالا ماكحأ يف ءانغتسالا
 وهو .ه401١ ماع دادغب داشرإلا ةعبطم عبط ءنسحم هط روتكدلا قيقحت ه4
 .قارعلا- ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو تاروشنم نم

 .ه14714١ ةنس ضايرلاب ةيرمدتلا ةبتكم رشن .دمحأ يسونسلا بيطلل ؛ءارقتسالا

 ىفوتملا ربلادبع نب هللادبع نب فسوي رمع يبأل «باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا
 .ھ۱۳۸۰ ماع رصم ةضهن ةعبطم .يواجبلا دمحم نب يلع قیقحت ءه 551“ ةنس
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 ف٦٦١ ةنس ىفوتملا «يرزجلا دمحم يلع نيدلا زعل «ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ

 ۔ہھ۱۲۸۰ ةنس رصم يف ةيبهولا ةعبطملا عبط

 «ه041/ ةئس ىفوتملا يجابلا فلخ نب ناميلس ديلولا يبأل .لوصألا فرعم يف ةراشإلا

 .ه415١ ةنس قيمالسإلا رئاشبلا راد عبط :سوکرف يلع دمحم قيقحت

 ةنس ىفوتملا يفنحلا ميجن نباب فورعملا ميهاربإ نب نيدلا نيزل رئاظنلاو هابشألا

 .ھ١٤٢٥ ةنس «توريب يف ةيملعلا بتكلا راد عبط ف۰

 ف۷۷۱ ةنس ىفرتملا يكبسلا يلع نب باهولادبع نيدلا جاتل ءرئاظنلاو هابشألا

 ةعبطلا توريب يف ةيملعلا بتكلا راد عبط «ضوعم يلعو دوجوملادبع لداع قيقحت
 ۱ ھ١٤٢۱ ةنس ىلوألا

 ىفوتملا ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمح| نیلا باهشل «ةباحصلا زییمت يف ةباصإلا
 .ه11417١ ةئس :توریب يف ليجلا راد رشن «يواجبلا دمحم يلع قيقحت ھ۲٥۸ ةنس

 ف۸۲٦ ةنس ىفوتملا ءيودزبلا دمحم نب يلع يودزبلا مالسإلا رخفل «يردزبلا لوصأ

 فدصلا راد رشن «يراخبلا زيزعلادبعل رارسألا فشك هحرش عم عوبطم وهو

 ۔ناتسکابہ

 .لوصألا يف لوصفلا - صاصح ا لوصأ

 ف٤۹١ ةنس ىفوتملا يسخرسلا لهس يبأ نب دمحأ دمحم ركب يبأل «يسخرسلا لوصأ

 .دنهلا يف نكدلا دابآ ردیحم ةينامعنلا فراعملا ءايحإ ةنج رشن «يناغفألا ءافولا يبأ قيقحت

 عبط «نالعشلا هللادبع نب نمحر لادبع روتكدلل «ةيلقنلا هتلدأ» كلام مامإلا هقف لوصأ

 .ه141714١ ةنس «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج رشنو

 ھ٣٦۷ ةنس ىفوتملا يلبنحلا يسدقملا حلفم نب دمحم نيدلا سمشل «هقفلا لوصأ

 .ھ١٤٢٥ ةئس ضايرلاب ناکیبعلا ةبتكم عبط :ناحدسلا دمحم نب دهف .د .أ قيقحت

 «نيسحابلا باهولادبع نب بوقعي روتكدلل «ةياغلاو عوضوملاو دحلا هقفلا لوصأ
 .ها1558١ ةنس ضايرلاب دشرلا ةبتكم رشن

 «سيرلا دمحم نب نسح ادبع روتكدلل يدادغبلا باهولادبع يضاقلا دنع هقفلا لوصأ

 ةنس ىلوألا ةعبطلا «يبد يف ثارتلا ءايحإو ةيمالسإلا تاساردلل ثوحبلا راد رشن
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 تسغوأ .د اهرشن ؛دادضألا يف بتك ةثالث ناونعب عوبطم «يعمصألل ادضألا

 .ء۱۹۱۲ ةنس :توریب يف ةيكيلوثاكلا ةعبطملا عبط زنم

 ف ۱۳۹۳ ةنس ىفوتملا يطيقنشلا نيمألا دمح ءنآرقلاب نآرقلا حاضيإ يف نايبلا ءاوضأ

 .ضايرلاب تسفوألل ةيلهألا عباطملا عبط

 نب نامثع نب ىسوم نب دمحم ركب يبأل ؛راثآلا نم خوسنملاو خسانلا يف رابتعالا

 فطاع ةبتكم رشن «زيزعلادبع دمحأ دمحم قيقحت «ه04814 ةنس ىفوتملا «يناذمملا مزاح

 .ةرهاقلاب

 راد عبط ف۷۹۰ ةنس ىفوتملا يطاشلا ىسوم نب ميهاربإ قاحسإ يبأل ؛ماصتعالا

 .ها114507 ةۂنس «توريب يف ةفرعملا

 ريهز قيقحت ف۳۳۸ ةنس ىفوتملا ساحنلا دمحم نب دمحأ رفعج يبأل ؛نآرقلا بارعإ

 .ه١١١٠ ةنس ةیئاثلا ةعبطلا بتكلا ملاع رشن «دهاز يزاغ

 ملعلا راد عبط ؛ةسماخلا ةعبطلا ف۱۳۹۵ ةنس ىفوتملا يلكرزلا نيدلا ريخل ءمالعألا

 ةيزوجلا ميق نب ركب يبأ نب دمحم نيدلا سمشل «نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ
 .ھ۱۳۱۸ ةنس ةرهاقلا يف ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم رشن ف۱٥۷ ةنس یفوتلا

 ىفوتملا يلبنحلا ةريبه نب دمحم نب ىيحي نيدلا نوعل :حاحصلا يناعم نع حاصفإلا

 ةيديعسلا ةسسؤملا رشنلاو عبطلا مزتلم «ةرهاقلا ءيوجدلا عباطمب عبط ھ٥٥٤ ةنس

 .ه11948 ةئس :ضایرلاب

 ىفوتملا يصحيلا یسوم نب ضايعل ؛عامسلا ديبقتو ةياورلا لوصأ ةفرعم ىلإ عاملإلا
 ةنس «ةرهاقلاب ثارتلا راد رشن ؛ىلوألا ةقبطلا رقص دمحأ ديسلا قيقحت ه٥ ٤٤ ةنس

 ھ۹

 بتكلا راد عبط ھ٢٠٠ ةنس ىفوتملا يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللادبع يبأل مألا

 .ه١ 417 ةنس يجرطم دومحم ةيداحأ جرخ ؛نانبل توريب «ةيملعلا

 يطفقلا فسوي نب يلع نسحلا يبا نيدلا لامحل ءةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ

 بتكلا راد ةعبطمب عبط ؛ميهاربإ لضفلا وبا دمحم قيقحت ھ٦٤٥ ةنس ىفوتلا

 ھ۱۳۷۱ ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ةيرصملا
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 ةنس ىفوتملا ؛يناذولكلا دمحأ نب ظوفحم باطخلا يبأل «رابكلا لئاسملا يف راصتنالا

 .ها 417 ةنس ناكيبعلا ةبتکم رشن ںیمعلا ناميلس .د قيقحت ھ٠

 ةنس یفوت ا يناعمسلا يميمتلا روصنم نب دمحم نب ميركلادبع ديعس يبأل باسنألا

 «دنهلاب دابأ رديحي ةیئامثعلا فراعملا ةرئاد عبط يملعملا نمحرلادبع حيحصت م۲

 ھ۱۳۸۵ ةنس

 نيدلا لامكل «نييفوكلاو نیبرصبلا نييوحنلا نیب فالخلا لئاسم يف فاصنإلا

 نيدلا يي دمحم قيقحتو حرش ھ۷۷٦٥ ةنس ىفوتملا .يرابنألا دمحم نب نمحرلادبع

 .ھ۱۹۸۲ ةنس ليجلا راد رشن «ديمحلادبع

 يلع نيدلا ءالعل .دمحأ مامإلا بهذم ىلع فالخ ا نم حجارلا فرعم يف فاصنإلا

 راد رشن «يقف دماح دمحم قيقحت ف۸۸۵ ةنس ىفوتملا يلبتحلا يوادرملا ناميلس نب

 .ھ١۱۷ ةنس رصم يف ةیدمح ا ةنسلا ةعبطم عبط «توريب يف يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 نب فسوي نب نيدلا لاج هللادبع دمحم يبأل كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ

 ءايحإ راد عبط ؛ديمحلادبع نيدلا ييع دمحم قيقحت ف٢٦۷ ةنس ىنوتملا ماشہ

 .توريب يف يبرعلا ثارتلا

 يرزا ا رمع نب يلع نب دمحم هللادبع يبأل ءلوصألا ناهرب نم لوصح ا حاضيإ

 .م٢۲۰۰ ةنس ىلوألا ةعبطلا برغلا راد رشن «يلاطلا رامع قيقحت ءه017 ةنس ىفوتملا

 ليعامسإل :نونفلار بتکلا يماسأ ىلع نونظلا فشک ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ

 .م19140 ةنس لوبانتساب فراعملا ةلاكو عبط «يدادخبلا نيمأ دمحم نب اشاب

 نب فسري دمحم يبأل :يھقفلا يلوصألا لدجلا يف حالطصالا نيناوقل حاضيإلا

 دمحم نب دهف .د .أ قيقحت ھ٦٦٥٣ ةنس ىفوتملا .يلبتحلا يزوجلا نب نمحرلادبع

 .ه١١٤١ ةنس «ناكيبعلا ةيتكم رشن «ناحدسلا

 ةنس ىفوتملا يسيقلا بلاط يبأ نب يكم دمحم يبأل ہخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيإلا

 .ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج رشن :تاحرف نسح دمحأ .د قيقحت ه۷

 ىفوتملا يشكرزلا هللادبع نب رداهب دمحم نيدلا ردبل هقفلا لوصأ يف طیح ا رحبلا

 نوؤشلاو فاقوألا ةرازو رشن ءرقشألا ناميلس نب رمع هررح ف۷۹۲ ةنس

 .ه7١41١ ةئس ةيناثلا ةعبطلا :تیوکلاب ةيمالسإلا

¥40 



~0 

-۵ 

 -ن۷

 ۵ر۸

 ۔-۹

3 

-٦ 

-٦ 

-۳ 

~E 

 ءانبلا نمحرلادبع يتاعاسلل ؛ننسلاو يعفاشلا دنس بيترتو عيمج يف نئملا عئادب

 .رصم رشنلاو ةعابطلل راونألا راد عبط ھ۱۳۹۹ ماع ىلرألا ةعبطلا

 رشن هالال4 ةنس ىفوتملا ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا يبأل «ةياهنلاو ةيادبلا

 .ء۱۹۸۰ ةنس ةثلاثلا ةعبطلا :توریب يف فراعملا ةيتكم

 ف٥٥١ ةنس ىفوتملا يدنمسألا ديمحلادبع نب دمحم ءالعلل :لوصألا يف رظنلا لذب

 .ه11417 ةنس ةرهاقلا يف ثارتلا ةبتكم رشن ؛ربلادبع يكز دمحم .د قيقحت

 برغلا راد عبط ظوفحم دمحم قيقحت فهال48 ةنس ىفوتملا يشآ يداولا جمانرب

 .ها١٠114 ةنس ىلوألا ةعبطلا يمالسإلا

 ةنس يفوتملا يشكرزلا هللادبع نب رداهب نب دمحم نيدلا ردبل ءنآرقلا مولع يف ناهربلا
 .ةعابطلل ةفرعملا راد «ميهاربإ لضفلا وہا دمحم قيقحت «ةيناثلا ةعبطلا ه4

 ةنس ىفوتملا ینیوح ا هللادبع نب كلملادبع :نیمرح ا مامإل هقفلا لوصا يف ناهربلا

 .ھ۱۳۹۹ ةنس رطق يف ةحودلا عباطم «بيدلا میظعلادبع .د ميدقتو قيقحت ه۸

 ةنس یفوتلا يواسلا نالهس نب رمع نيدلا نيزل ؛قطنلا ملع يف ةيريصنلا رئاصبلا
 .مجعلا قيقر .د ميدقت ھ٠

 ىفوتملا يطويسلا نمحر لادبع نيدلا لالجل ءةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب

 ةعبط «(ه١۸١١) ماع ىلوألا ةعبطلا «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت ھ۹۱۱ ةنس

 .هاكرشو يبابلا ىسيع

 ماع عبط «يفوطلا يوقلادبع نب ناميلس ؛نیدلا مجن .يفوطلل .هقفلا لوصأ يف لبلبلا
 .ضايرلاب رونلا ةعبطمب ھ۳

 نب دومحم نيدلا سمشل ؛بجاح ا نبال رصتخملا حرش وهو «رصتخملا نايب
 ىلوألا ةعبطلا ءاقب رهظم دمحم .د قيقحت ھ۹٢۷ ةنس ىفوتملا ,يناهفصألا نمحر لادبع

 .يندملا عباطم يف عبط «ىرقلا ما ةعماج رشن هه1105 ةئس

 ف۸۷۹ ةنس ىفوتملا اغيولطق نب مساق نيدلا نيزل «ةيفنحلا تاقبط يف مجارتلا جات

 .م۱۹۲۲ ماع دادغب يناعلا ةعبطمب عبط

 دومحم ةيبرعلل هجرت «ناملكورب لراكل :قحلملاو لصألا-يبرعلا بدألا خيرات

 .يزاجح
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 عبط ھ٤٤١ ةنس یفوت ا يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ ركب يبأل ءدادغب خیرات

 .توريب يبرعلا باتكلا راد

 .د قيقحت تارفلا نب ميحرلادبع نب دمحم نيدلا رصانل «تارفلا نبا خيرات

 .م 1۹۳۸ ةنس :توریب يف ةيناكيرمألا ةعبطملا «نيدلا زع ءالجن .د «قيرز نيطنطسق

 ربا دمحم قيقحت ف٣٣۳ ةنس ىفوتملا يربطلا ريرج نب دمحم كولملاو ممألا خيرات

 .ھ۱۳۸۷ ةنس توريب يف ناديوسلا راد رشن «ميهاربإ لضفلا

 ف٢٥۲ ةنس ىفوتملا يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللادبع يبأ مامإلل ريبكلا خيراتلا

 .ھ٣٦۳ ةنس دنحلا يف دابآ رديح يف ةينامثعلا فراعلا ةرئاد رشن

 بابش ةيسسؤم رشن ماس يمظن زيزع دمحم روتكدلل ؛برعلا دنع قطنملا خيرات

 ۱ .ء۱۹۸۳ ةئس رصمب ةعماجلا

 ف٤۷١ ةنس ىفوتملا يزاريشلا يلع نب ميهاربإ قاحسإ يبأل فلا لوصأ يف ةرصبتلا

 .ها١٠4 ةنس ركفلا راد ةعبط ءوتيه نسح دمحم .د قيقحت

 ف۸۵۲ ةئس ىفوتملا ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأل «هبتشملا ريرحتب هبتملا ریصبت

 .ه١٠4١ ةنس توريب يف ةيبرعلا ةبتكملا عبط «يواجبلا دمحم قيقحت

 ف۸۸۵ ةئس ىفوتملا يوادرملا ناميلس نب يلع نيدلا ءالعل :ريرحتلا حرش ریبحتلا

 نب دمحأ .د و ينرقلا دمحم نب ضوع .د و نيربجلا هللادبع نب نمحر لادبع .د قيقحت

 .ه1471١ ةنس ضايرلاب دشرلا ةبتكم رشن .حارسلا دمحم

 ف٣۸١ ةنس ىفوتلا يومرألا ركب يبأ نب دومحم نيدلا جارسل :لوصح ا نم ليصحتلا

 ھ۸٤٢۱ ةنس ةلاسرلا ةسسؤم عبط «دينز وبأ دیمح ادبع .د قيقحت

 ىفوتملا يئالعلا يدلكيك نب ليلخ ظفاحلل «داسفلا يضتقي يهنلا نأ يف دارملا قيقحت

 .ه١٠٤٠ ماع ىلوألا ةعبطلا ؛رکفلا راد «يتيقلس دمحم ميهاربإ قيقحت ف۷۲۱ ةنس

 ينيسحلا يرامغلا يقيدصلا دمحم نب هللادبعل «هقفلا لوصأ يف عمللا ثيداحأ جيرخت

 يف بتكلا ماع عبط .يلشعرملا فسوي .د هثيداحأ جرخ .هققلا لوصا يف عمللا هعمو

 ھ١٤٣۱ ةنس :توریب

 ةنس یفوتم لا يناجنزلا دمحأ نب دومحم نيدلا باهشل «لوصألا ىلع عورفلا جیرخت
 ھ١٤٢۱ ةلس «توريب يف ةلاسرلا ةسسؤم عبط «حلاص بيدأ دمحم قيقحت ف٦

۲۹۷ 



 ۔-۷۸۸

-۹ 

“AE 

-۸۸ 

-۹ 

 ف

 ركب يبأ نب نمحرلادبع نيدلا لالج «يواونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت
 بتكلا راد عبط «فيطللادبع باهولادبع قيقحت ھ۹۱۱ ةنس ىفوتملا يطريسلا

 .ھ۱۳۹۹ ةنس :توریب يف ةيملعلا

 ف۸١۷ ةنس ىفوتملا ىهذلا دمحأ نب دمحم هللادبع ىبأ نيدلا سمشل ظافحلا ةركذت

 ۱ - .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد عبط

 ف۷۷۹ ةنس ىفوتملا بيبح نب رمع نب نسحلل «هينبو روصنملا مايأ يف هيبنلا ةركذت

 .ء۱۹۸۲ ةنس بتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيطا رشن «نيمأ دمحم دمحم .د قيقحت

 «ةرهاقلا يف ةعابطلل رصم عبط ؛يرثألا دارم نب ميركلادبع فيلأت «قطنملا ليهست
 ھ١٤٣۱ ةنس

 ةئس ىفوتملا يشكرزلا رداهب نب دمحم نيدلا ردبل ؛عماوجلا عمجب عماسملا فينشت

 قرھاقلاب ةبطرق ةبتكم رشن «عيبر هللادبع .دو زيزعلادبع دیس .د قيقحت ف4٤
 .ه14169١ ةنس ىلوألا ةعبطلا

 عبط «يجنزربلا هللادبع فيطللادبع فيلأت ؛ةيعرشلا ةلدألا نیب حيجرتلاو ضراعتلا

 .ه۳١٤١ ةنس توريب يف ةيملعلا بتكلا راد

 راد عبط .يرائفحلا ميهاربإ دمحم روتكدلل «نييلوصألا دنع حيجرتلاو ضراعتلا

 .ه۸١٤١ ةئس رصمب ةعابطلل ءافولا

 عبط ف٦۸۱ ةنس ىفوتملا يفنحلا يناجرجلا فيرشلا دمحم نب يلعل «تافيرعتلا

 .ه1701/ ةنس رصمب ىبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم

 .نآرقلا ماكحأل عماجلا = يبطرقلا ريسفت

 يشرقلا ريثك نب ليعامسإ ءادفلا يبأل ««ميظعلا نآرقلا ريسفت» ريثك نبا ريسفت

 .ه۳۸۸٠ ةنس توريب يف يبرعلا ثارتلا ءايحإ ھ٢۷۷ ةنس ىفوتملا «يقشمدلا

 راد عبط :فیطللادبع باهولادبع قيقحت :ينالقسعلا رجح نبال «بيذهتلا بيرقت
 .ھ۱۳۹۰ ةنس توريب يف ةفرعملا

 ىفوتملا يئالقابلا بيطلا نب دمحم ركب يبأ يضاقلل ««ريغصلا» داشرإلاو بيرقتلا

 .ه1417١ ةنس ةلاسرلا ةسسؤم عبط ہدیئز وبأ ديمحلادبع .د قيقحت ھ٤٤ ةنس

 ف١٣۷ ةنس ىفوتملا يسلدنألا يبلكلا يزج نب دمحأ نب دمحل ءلوصولا بيرقت

 ةدجب ملعلا ةبتكمو ةرهاقلاب ةيميت نبا ةبتكم رشن «يطيقنشلا راتخملا دمحم .د قیقحت
 .ه٤١٤١ ةنس
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 فھ٦٦۸ ةنس ىفرتملا «يفنحلا جاحلا ریما نبال ««ريرحتلا حرش» ريبحتلاو ريرقتلا

 .ه١١١١ ةنس رصم قالوبب ةيريمألا ةعبطملاب ىلوألا ةعبطلا

 دمحأ نب نمحرلادبع نيدلا نيزل ء(بجر نيا دعاوق) دئاوفلا ريرحتو دعاوقلا ريرقت
 لآ نسح نب روهشم ةديبع وبأ قيقحت .ه١۷۷ ةنس ىفوتملا ىلبتحلا بجر نبا

 0 70 ھ١٤۱۶ ةنس ةرهاقلاب نافع نبا راد رشن ءناملس
 .ه١١١٤١ ةنس نطولا راد رشن «يرتشلا رصان نب دعس روتكدلل .هماكحأو ديلقتلا

 ف٣٤٣ ةئس ىفوتملا يفنح ا يسوبدلا رمع نب هللا ديبع ديز يبأل ءةلدألا ميوقت

 ه١١٤٠ ةنس توريب يف ةيملعلا بتکلا راد عبط «سيملا نيدلا ييحم ليلخ قيقحت

 نب يلع نب دمحأ نيدلا باهشل ءريبكلا يعفارلا ثيداحأ جيرخت يف ريبحتلا صيخلت

 يناميلا مشاه هللادبع هححصو هيلع قلع ھ٥٥۸ ةنس ىفوتملا ينالقسعلا رجح

 .ھ۱۳۸ ةرهاقلا ةدحتملا ةينفلا ةعابطلا ةعبطم يف عبط «يندملا

 ةنس ىفوتملا ينيوجلا هللادبع نب كلملادبع نیمرح ا مامإل ؛ہقفلا لوصأ يف صيخلتلا

 «ةيمالسإلا رئاشبلا راد رشن «يرمعلا دمحأ ريبشو ىلابينلا هللادبع .د قيقحت ه8

 1 .ه۷١١٤١ ةنس ىلوألا ةعبطلا

 ةنس ىفوتملا يئالعلا يدلكيك نب نيدلا ليل «مومعلا غيص حيقنت يف موھفلا حیقلت
 .ه١١٤٠ ةنس ىلوألا ةعبطلا «خيشلا لآ قاحسإ نب دمحم نب هللادبع .د قيقحت ه١

 ف۷۹۱ ةنس ىفوتملا «ينازاتفتلا نيدلا دعسل «حيقنتلا قئاقح فشك ىلإ حيولتلا

 ةنس ىلوألا ةعبطلا توريب يف مقرألا راد ةكرش رشن «شيورد ناندع دمحم قيقحت
 ھ٤

 ف٥٥١ ةئس ىفوتملا يناذولكلا دمحأ نب ظوفحم باطخلا يبأل .هقفلا لوصأ يف ديهمتلا

 ثحبلا زكرم تاروشنم نم «ميهاربإ دمحم .د و ةشمع وبأ ديفم .د نم لك قيقحت

 .ه5١+14 ةئس ىرقلا مأ ةعماجب

 نسحلا نب ميحرلادبع نيدلا لامجل .ءلوصألا ىلع عورفلا جيرخت يف ديهمتلا

 نسح دمحم .د قيقحت ھ١٤٢٥ ماع ةيناثلا ةعبطلا ههالالا ةنس ىفوتملا يونسإلا

 .توريب ةلاسرلا ةسسؤم «وتيه.

 راد عبط ف١٠۹ ةلس ىفوتملا ينابيشلا عييدلا نب دمحم نب ىلع نب نمحر لادبع

 ھ١٤٢۱ ةنس «توريب يف ةيملعلا بتكلا
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 قيقحت ھ٦٦١ ةنس ىفوتملا يزيربتلا رفظم نيدلا نيمأل «بيطخلا نبا لوصح حيقنت
 .(ه5455١؟ ةنس ةعيرشلا ةيلك - ىرقلا مأ ةعماج هاروتكد ةلاسر) ظفاح ريهز ةزمح .د

 قيقحت ھ٤٤٦١ ةنس یقوتم ا يلبنحلا دماح نب نسحلا هللادبع يبأل ؛ةبوجألا بيذهت

 .ھ۸٤٥٥ ةنس ىلوألا ةعبطلا توريب يف بتكلا ملاع راد رشن «يئارماسلا يحبص

 ھ۲٥۸ ةنس ىفرتملا ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلل .بيذهتلا بيذهت

 .ترريب رداص راد عبط

 «برعلا لجس ةعبط «يلاله نسح يلع هققح «يرهزألا روصنم يبأل ةغللا بيذهت

 .ةمجرتلاو فیلاتلل ةيرصملا رادلا رشن

 7517 ةنس ىفوتملا يفتحلا دوعسم نب هللا ديبع :ةعيرشلا ردصل «حيقنتلا حرش حيضوتلا

 .ها419 ةنس توریب يف مقرألا راد ةكرش رشن «شيورد ناندع دمحم قيقحت فه

 ةعبطمب عبط ھ۹۸۷ ةنس ىفوتملا يفنحلا نیمآ دمحم ءهاشداب ريمأل «ريرحتلا ريسيت

 .ه١70١ ماع رصمب يبلحلا يبابلا یفطصم

 نب دمحم نب هللادبع نب فسويل :هلمحو هتياور يف يغبنی امو هلضفو ملعلا نايب عماج

 عبط .نامثع دمحم نمحر لادبع هعجارو ہححص ف٤٤١ ةنس ىفوتملا يكلاملا ربلادبع

 .ھ۱۳۸۸ ةنس ةرهاقلاب ةمصاعلا ةعبطم

 يدلكيك نب ليلخ نب ديعس يبأ نيدلا حالصل ؛ليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماج

 ةنس بتكلا ملاع عبط .يفلسلا دیج ادبع يدمح قيقحت م۱٦۷ ةنس ىفوتملا يئالعلا

 ھ۷

 ف١۷١ ةنس یفوتم ا يطرقلا دمحأ نب دمحم هللادبع يبأل نآرقلا ماكحأل عماجلا

 .م۱۹۲۲ ةٹس توريب يف يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد عبط

 هبتك مقر ف٢٥۲ ةنس ىفوتملا يراخبلا ليعامسإ نب دمحم مامإلل :حیحصلا عماجلا

 ده ةنس «ةرهاقلاب ةيفلسلا ةعبطملا عبط «يقابلادبع داؤف دمحم هباوبأو

 دمحم جيرختو قیقحم ت ف٢۲۷ ةنس ىفوتملا يذمرتلا ىسيع نب دمحم «حيحصلا عماجلا

 .ه۸١٤٠ ةئس توريب يف ةیملعلا بتكلا راد عبط «يقابلادبع داؤف

 ؛يلبتحلا بجر نب نيدلا باهش نب نمحرلادبع جرفلا يبأل «مكحلاو مولعلا عماج
 .ھ۱۳۸۲ ةئس ةرهاقلا يف يلح ا يبابلا ىفطصم ةعبطم عبط ف۷۹۰ ةنس ىفوتملا
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 ىفوتملا يلبنح ا ليقع دمحم نب ليقع نب يلع ءافولا يبأل ؛ءاھقفلا ةقيرط ىلع لدجلا
 .م1951/ ةنس قش قشمدب يسنرفلا دهعملا رشن : يسدقم جروج قیقحت ف٣١٣ ةنس

 فراعملا ةرئاد ةعبط ف۳۲۷ ةنس یفوت ا يزارلا متاح يبأ نبال ءلیدعتلاو حرج ا

 1 .ھ۱۳۷۲ ماع ةينامثعلا

 يكبسلا يناكلادبع نب يلع نب باهولادبع نيدلا جاتل ؛هقفلا لوصأ يف عماوجلا عج

 يبابلا ىفطصم ةعبطم عبط «ينانبلا ةيشاحو هحرش عم عبط ف۷۷۱ ةنس یفوتلا

 ھ١٣۱۳ ةنس رصم يف يلحلا

 ةنس ىفوتملا يدارملا مساق نب نيسحلا نيدلا ردبل «يناعملا فورح يف ينادلا يج ا

 قافآلا راد عبط :لضاف ميدن دمحم روتكدلاو ةوابق نيدلا رخف .د قيقحت ه4

 ' ھ١٤٣۱ ةنس توريب يف ةديدجلا

 نب دمحم ءافولا يبآ نب رداقلادبع دمحم يبأل «ةيفنحلا تاقبط يف ةئيضملا رهاوجلا
 ىسيع ةعبطم ؛ولح ا حاتفلادبع .د قيقحت ه١۷۷ ةنس ىفوتلا يفنح ا يشرقلا دمحم

 ۔ھ۱۳۹۸ ةنس رصمب يلحلا يبابلا

 يداهادبع نب نسحلا نب فسويل :دمحا بحصأ يرخأتم تاقبط يف دضنملا رهوجلا

 ةنس يجن اح ا ةبتکم رشن «نيميثعلا ناميلس نمحرلادبع .د قيقحت ھ۹۰۹ ةنس ىفوتملا

 ھ۷

 ١۲۷١ ةئس ىفوحلا يروجابلا دمحم نب ميهاربإل «ملسلا نتم ىلع يروجابلا ةيشاح

 ھ۱۲۹ ةئس رصمب ةيبهذلا ةعبطملا

 نباب ريهشلا رمع نب نيمأ دمحم (راتخملا ردلا ىلع راتح ا در) نيدباع نبا ةيشاح

 .ھ۱۳۷۲ ةنس قشمدب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد عبط ھ١٥۱۲ ةنس یفوتم ا نيدباع

 نيدلا دعسل ؛بجاح ا نبا رصتخم ىلع نيدلا دضع حرش ىلع ينازاتفتلا ةيشاح

 ةبتكم رشانلا ءدضعلا حرش عم عوبطم ها/47 ةنس ىفوتملا «ينازاتفتلا دوعسم

 ھ۱۳۹۳ ةنس «ةيرهزألا تايلكلا

 فيرشلا نسحلا يبأل :بجاح ا نبا رصتخم ىلع دضعلا حرش ىلع يناجرجلا ةيشاح
 ةبتكم رشن ہدضعلا حرش عم عوبطم ھ١۸۱ ةنس ىفوتملا يناجرجلا دمحم نب يلع
 ھ۱۳۹۳ ماع ةرهاقلاب ةيرهزألا تايلكلا

A.) 
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 قیقحت «نيسحلا نب دمحم هللادبع يبأ :يومرألا نيدلا جاتل ءلوصحملا نم لصاح ا

 رهزألا ةعماج هاروتكد ةلاسر) ةبتاكلا ةلآلا ىلع عبط «يجان وبأ دومحم مالسلادبع

 ,(ها1795 ةنس

 ىفوتملا يطويسلا نمحر لادبع نيدلا لالجل «ةرهاقلاو رصم خيرات يف ةرضاحملا نسح

 ىسيع ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ؛ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت ھ۹۱۱ ةنس يف

 .ءع۱۹۲۷ ماع ىلوألا ةعبطلا ؛هاكرشو يلحلا يبابلا

 يبأ نيدلا سمشل .هئانبأ نم نايعألاو رباكألا تايفوو هئابنأو نامزلا ثداوح

 يف ةروصم ةيطخ ةخسن هل) هالا"4 ةنس ىفوتملا يرزجلا ميهاربإ نب دمحم هللادبع

 1١١7((. ف) مقرب دوعس كلملا ةعماجب تاطوطخملا مسق

 ةنس یفوت ا يدادغبلا رمع نب رداقلادبعل «برعلا ناسلا بابل بلو بدألا ةنازخ
 رصمب يهناخلا ةبتکم رشن رصمب ليجلا راد عبط «نوراه مالسلادبع قيقحت ھ۳

 .ه١ ٤١۲ ةنس

 يلع دمحم قيقحت ف۳۹۲ ةنس ىفوتملا ينج نب نامثع حتفلا يبأل «صئاصخلا

 .ھ۱۳۷۱ ةيرصملا باتكلا راد ةعبطم «ةيناثلا ةعبطلا :راجنلا

 ةنس توريب يف ءافولا ةسسؤم عبط ؛يلضفلا يدامادبع روتکدلل «قطنملا ةصالخ

 ه6

 ةبتكم رشن «ةلمنلا يلع نب ميركلادبع .د .| فيلات «ءنييلوصألا دنع يظفللا فالخلا

 .ها1411 ةنس ضايرلاب دشرلا

 عبط «ضوع حلاص ديس روتكدلل «نييلوصألا دنع حيجرتلاو ضراعتلا يف تاسارد

 ھ١٤٤٠ ةئس رصمب ةیدمح ا ةعابطلا راد

 رشن ؛رمع حاتفلادبع میل ادبع روتكدلل ؛ہقفلا لوصأ ملع تامدقم يف تاسارد

 .ها11411 ةنس «ةرهاقلاب مالسلا ةبتكم

 يعيبسلا ديمح نب يلع نب هللادبعل .دمحأ مامإلا بهذم بتك ءامسأ يف دضنملا ردلا

 رئاشبلا راد عبط «يرسودلا ناميلس نب مساج قيقحت ھ١٣۳٢ ةنس ىفوتملا يلبنح ا

 .ها١٠41١ ةنس ةيمالسإلا

 یفوت ا ينالقسعلا رجح نب دمحأ نيدلا باهشل «ةنماثلا ةثاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا

 .ةرهاقلاب يندملا ةعبطم عبط «قحلا داج ديس دمحم قيقحت ھ۲٥۸ ةئس

۸۰۲ 
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 ھ١٤٢٥ ةنس دیدج ا باتكلا راد رشن ینسحلا رفعج
 نوحرف نب يلع نب ميهاربإ نيدلا ناهريل «بهذملا نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا ٦

 ثارتلا راد عبط «رونلا وبا يدمحألا دمحم قيقحت ھ۷۹۹ ةنس ىفوتملا يكلاملا

 .ها117945 ةنس ةرهاقلاب

 راد عبط ؛ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت ءيدنكلا رجح نب سیقلا ئرما ناويد -۷

 .م1955 ةنس ةرهاقلاب فراعملا

 ةنس ىفوتملا يلعبلا دمحأ نب هللادبع نب دمحأل :ریرحتلا رصتخم حرش ريرحلا رخذلا -۸

 .(85/741 مقرب ةيدوعسلا ةبتكملا يف طوطخ) ه۹

 ف٢٦۷ ةنس ىفوتملا ينيسحلا زج نب نسحلا نب يلع نب دمح ظافحلا ةركذت ليذ -۹

 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد عبط

 يدادغبلا بجر نب دمحأ نب نمحرلادبع نيدلا نيز جرفلا يبأل «ةليانحلا تاقبط ليذ ۔۰٠

 ماع ةیدمح ا ةنسلا ةعبطم «يقفلا دماح دمحم حيحصت ف۷۹۵ ةنس ىفوتملا يلبنحلا

 ھ۳۲۳

 دمحأ حرشو قيقحت ھ٢٠٢ ةنس یفوت ا يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلل «ةلاسرلا ١-

 .ه ۱۳١۸ ةنس ةرهاقلاب يلحلا ىفطصم عبط - ركاش دمحم

 رشن ء۷۲۸ ةنس ىفوتملا ةيميت نب میلح ادبع نب دمحأ مالسإلا خيشل «ةيرمدتلا ةلاسرلا -۲

 .ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج

 ف۷۰۲ ةنس یقوتم ا يقلاملا رونلادبع نب دمحأل ؛يناعملا فورح حرش يف ينابملا فصر -

 ھ١٤٢۱ ةنس قشمدب ملقلا راد عبط «طارخلا دمحم نب دمحأ .د قيقحت

 ةئس ىفوتملا يكبسلا يلع نب باهولادبع نيدلا جات ۔بجاح ا نبا نع بجاحلا عفر -4

 ةنس توريب يف بتكلا ملاع عبط ہدوجوملادبع لداعو ضوعم يلع قيقحت ه١

 ہم۹

 ةنس یفوت ا نايوض نب دمحم نب ميهاربإ خیشلل «باحصألا مجارت نع باقنلا عفر ۔٥

 .ه414١ ةنس توريب يف ركفلا راد عبط «يورمعلا ةمارغ نب رمع قيقحت ھ٣

 يجارجرلا ةحلط نب يلع نب نيسح يلع يبأل «باهشلا حيقنت نع باقنلا عفر ٦ھ

 روتكدلاو ؛حارسلا دمحم نب دمحأ روتكدلا قيقحت ف۸۹۹ ةئس یفوت ا يواشوشلا
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 ةنس «ىلوألا ةعبطلا :ضایرلاب دشرلا ةبتكم رشن «نيربجلا هللادبع نب نمحرلادبع
 ه6

 ةمادق نب دمحأ نب هللادبع نيدلا قفومل «هقفلا لوصأ يف رظانملا ةنجو رظانلا ةضور
 ةبتكم رشن ءةلمنلا يلع نب ميركلادبع .د .أ قيقحت ھ٦٦٢١ ةنس ىفوتملا يسدقلا
 ھ١٤٢۱ ةنس ةسماخلا ةعبطلا ضايرلاب دشرلا

 ريهشلا يدادغبلا نيمأ دمحم زوفلا يبأل ؛برعلا لئابق ةفرعم يف بهذلا كئابس
 رصم ةبتكمو ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا رشن ه45١١ ةئس ىفوتلا يديوسلاب

 .ةلاجفلاب

 مامإلا ةعماج رشن ؛ةغيبرلا نمحرلادبع نب زیزعلادبع روتكدلل «نييلوصألا نع ببسلا
 .ھ۱۳۹۹ ةنس ضايرلاب ةيمالسإلا دوعس نب دمحم
 يلبتحلا يدجنلا ديمح نب هللادبع نب دمحم «ةلبانحلا حئارض ىلع ةلباولا بحسلا
 عبط :نیمیثعلا نمحر لادبع روتكدلاو ديز وبأ ركب خيشلا قيقحت ھ١۱۲۹ ةنس ىفوتملا

 ھ١٤٢۱ ةنس ىلوألا ةعبطلا ةلاسرلا ةسسؤم

 ىفطصم دمحم رشن «يزيرقملا يلع نب دمحأ نيدلا يقتل ,كولملا لود ةفرعمل كولسلا

 .م1975 ةنس ةيرصملا بتكلا راد رشن ؛ةدايز

 ف٢۲۷ ةنس ىفوتملا «يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس دواد يبأل «دواد يبأ ننس
 .توريب يف نانجلا راد عبط ءتوحلا فسوي لامك هسرهف

 .(حیحصلا عماحل از = يذمرتلا ننس

 هللادبع قيقحت ف۳۸۵ ةنس ىفوتملا ینطقرادلا رمع نب يلع ظفاحلل «ينطقرادلا ننس
 .ھ۱۳۸۲ ةنس ةرهاقلا يف نساح ا راد عبط «يناميلا مشاه

 ةيانعب عبط ھ٢٥۲ ةنس ىفوتملا يمرادلا نمحرلادبع نب دمحم يبأل «يمرادلا ننس
 .ةيوبنلا ةَنسلا ءايحإ راد هترشن نامهد دمحأ دمحم

 دمحم خيشلا جیرخت ھ۲۸۷ ةنس یفوتلا مصاع يبأ نب رمع نب ركب يبأل :ةنسلا
 .ها١٠٠1١ ةنس توريب يف يمالسإلا بتكملا رشن «ينابلألا نيدلا رصان

 ةرئاد عبط ھ۸٤٥ ةنس ىفوتملا يقهيبلا يلع نب نيسحلا نب دمحأل :یربکلا نئسلا

 .ه17 44 ةنس دنا يف دابآ ردیح ةينامثعلا فراعملا
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 رافغلادبع قيقحت لها ةنس یفوتم ا يئاسنلا بيعش نب دمحأل ؛ىربكلا نئسلا

 .ها١411 ةئس ةيملعلا بتكلا راد رشن «نسح ديسو يرادنبلا

 ف٢۲۷ ةنس ىفوتملا هجام نبا ديزي نب دمحم ہللادبع يبأ ظفاحلل «ةجام نبا ننس

 .توريب يف ةيملعلا بتكلا راد عبط «يقايلادبع داؤف دمحم هيلع قّلعو هققح
 همقر ف٣٣۳ ةنس یفوتل ا يئاسنلا بيعش نب دمحأل ؛(یتج ا) يئاسنلا ننس

 ھ١٤٢۱ ةنس :توریب يف ةيمالسإلا رئاشبلا راد عبط ؛ةدغ وبأ حاتفلادبع

 ينالقسعلا ينانكلا دمحم نب يلع نيدلا ءالعل ءرظانلا ضورلا قئاقشو رظانلا داوس

 ةنس ىرقلا مأ ةعماج «هاروتكد ةلاسر) رعفلا ةزمح .د قيقحت ف۷۷۷ ةنس ىفوتملا

 .(ه8

 فرشأ ف۸٢۷ ىفوتملا ؛يهذلا دمحأ نب دمحم نيدلا سمشل «ءالبنلا مالعأ ريس

 .ه401١ ةنس توريب يف ةلاسرلا ةسسؤم عبط ءطوؤانرألا بيعش هقيقحت ىلع

 يبح دمحم قيقحت ف٢١۲ ةنس ىفوتملا ماشه نب كلملادبع دمحم يبأل ةيوبنلا ةريسلا

 .توريب ؛رکفلا راد عبط «ديمح ادبع نيدلا

 ف۹ ةنس ىفوتملا يلبنح ا دامعلا نب يح ادبعل «بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش

 .توریب يف ةيملعلا بتکلا راد عبط

 نب يلعل ««كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسلا جهنم» كلام نبا ةيفلآ ىلع ينومشألا حرش

 .رصمب ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد عبط ھ۹۲۹ ةنس ىفوتملا ينومشألا دمحم

 ف ۱۱۹۸ ةنس ىفوتملا يناثبلا نسحلا نب دمحمل «قطنملا يف ملسلا نتم ىلع ينانبلا حرش

 ةعبطملا عبط ؛ةراصق يلع يديس حرشو ملسلا ىلع ةرودق ديعس حرش هعمو

 ۔م۱۳۱۸ ةنس قالوب يف ةيريمألا

 هط قيقحت ه244 ةنس ىفوتملا ينارقلا سيردإ نب دمحأل «لوصفلا حيقنت حرش

 ماع ركفلا رادو ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم رشن «ىلوألا ةعبطلا دعس فوؤرلادبع

 ھ۳

 نباب ريهشلا قحلادبع نب نمحرلادبع نب دمحأ سابعلا يبأل «لوصفلا حیقنت حرش
 ءینارقلل لوصفلا حيقنت حرش شماهب عوبطملا ه840 ةنس ىفوتملا يكلالا ولولح

 .ھ۱۳۲۸ ةنس ةيسنوتلا ةعبطملا عبط

۸٥٥ 



 مالسلادبعو «نيمأ دمحأ هرشن ؛دمحم نب دمحأ يلع يقوزرملل ةةسامح ا ناويد حرش -۹

 .رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحل ةعبطم «ةرهاقلا «ىلوألا ةعبطلا .نوراه

 رشن ھ٦۷٢ ةنس ىفوتملا يوونلا فرش نب ىبحي نيدلا ييح «ملسم حيحص حرش -
 .ھ۱۳۹۸ ةنس توريب يف ركفلا راد

 ف٥٥۷ ةنس ىفوتملا ييألا نيدلا دضعل :بجاح ا نبا رصتخم ىلع دضعلا حرش -۱

 ةنس ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم عبط «ينازاتفتلا ةيشاحو «يناجرجلا ةيشاح عم عبط
 ھ۳

 .د.آ قيقحت ف۷۸۲ ةلس ىفوتملا ؛يفنحا زعلا يبأ نبال فیراحطلا ةديقعلا حرش -۲

 يف ةلاسرلا ةسسؤم رشن ؛يفنح ا زعلا يبأ نبال طوؤئرألا بيعشو يكرتلا هللادبع

 ھ۸٤٢۱ ةلس «توریب

 ةنس ىفوتملا يلبن ا يدادغبلا بجر نب دمحأ نب نمحر لادبعل «يذمرتلا للع حرش -17
 .ه١١٤٠ ةنس ندرألا يف رانملا ةبتكم رشن «ديعس مامه .د قيقحت ف٥۵

 ف٤٣١ ةنس ىفوتملا يرصبلا بيطلا نب يلع نب دمحم نيسحلا يبأل «دمعلا حرش -4

 .ه١141١ ةنس قرماقلاب ةيفلسلا ةعبطملا راد عبط «دينز وبأ ديمحلادبع .د قيقحت

 ركب يبأ نب نمحر لادبع نيدلا لالجل «عماوجلا عمج مظن يف عطاسلا بكوكلا حرش ۵٥-

 ىفطصم رازن ةبتکم رشن «دمحم نب بيبحلا قیقحت ھ۹۱۱ ةنس ىفوتملا يطويسلا
 .ها١ 517١ ةنس ةمركملا ةكم يف زابلا

 يلبلحلا يحوتفلا زيزعلادبع نب دمحأ نب دمح .هقفلا لوصأ يف ريثما بكوكلا حرش ۲٦-

 «يليحزلا دمحم .د و ءدام هيزن .د قيقحت ھ۹۷۲ ةنس ىفوتملا راجنلا نباب فورعملا

 ىرقلا مآ ةعماجب يملعلا ثحبلا زكرم تاروشنم نم وهو «قشمدب ركفلا راد يف عبط
 ھ١٤٥ ةئس

 ف٤۷١ ةنس ىفوتملا يزاريشلا ميهاربإ قاحسإ يبأل ءهقفلا لوصأ يف عمللا حرش -۷

 .ها1104 ماع :توریب يمالسإلا برغلا راد رشن «يكرت دیج ادبع قيقحت
 ف٦٦۸ ةنس ىفوتملا ءيلحملا دمحأ دمحم نيدلا لالجل ؛عماوح ا عمج ىلع يلح ا حرش -۸

 .ةرهاقلاب ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد عبط «هيلع يئانبلا ةيشاحو «عماوجلا عمج عم عبط
 ف٦١۷ ةنس ىفوتملا يفوطلا يوقلادبع نب ناميلس نيدلا مجنل ؛ةضورلا رصتخم حرش -۹

 ھ١٤١١ ماع ىلوألا ةعبطلا «ةلاسرلا ةسسؤم «يكرتلا نسح ادبع نب هللادبع .د قیقحت

 معك
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 نباہ فورعملا يرهفلا دمحم نب هللادبع نيدلا فرشل «هقفلا لوصأ يف ملاعملا حرش

 ملاع عبط ؛ضوعم يلعو دوجوملادبع لداع قيقحت ھ٤٦٤١ ةنس ىفوتملا يناسملتلا

 .ها 419 ةنس :توریب يف بتكلا

 داج ديس دمحم هل مدقو هققح < «يفنحلا يواحطلا رفعج يبأل «راثآلا يناعم حرش

 .ةرهاقلا ةیدمح ا راوثألا ةعبطمب عبط ؛قحلا

 راد رشن ف۱۳۳۱ ةنس ىفوتملا يطيقنشلا نيمألا نب دمحأل رشعلا تاقلعملا حرش

 .ها 1٠4 ةنس توريب يف يبرعلا باتكلا

 ف١٦١ ةنس ىفوتملا يوحنلا شيعي نب يلع نب شيعي ءاقبلا يبأل :لصفلا حرش

 .ةرهاقلا يف ينتملا ةبتكمو توريب يف بتکلا ملاع رشن

 نحرلادبع نب دومحم نيدلا سمشل ءلوصألا ملع يف يواضيبلل جاهنلا حرش

 ةعبطلا ةلمنلا يلع نب ميركلادبع .د .[ قيقحت ف۹٣۷ ةنس ىفوتملا ىناهفصألا

 .ضايرلاب دشرلا ةبتكم رشن ه٠ ماع لوألا

 يقوسدلاو يتوكلايسلاو يناجرج ا فيرشلاو يزارلا بطقلل «ةيسمشلا حورش

 .ةيفاقثلا تامدخلل قرشلا ةكرش رشن «يتيبرشلاو يناودلاو

 ف۸۹۹ ةنس ىفوتملا يونيدلا ةبيتق نب ملسم نب ہللادبع دمحم يبأل ءارعشلاو رعشلا

 ھ١٤٢۱ ةنس توريب يف ةيملعلا بتكلا راد عبط «ةحيمق ديفم .د قيقحت

 دمحم نب دمحم ؛دماح يبأل ءلیلعتلا كلاسمو ليخملاو هبشلا نايب يف ليلغلا ءافش

 دادغبب داشرإلا ةعبطم «يسيبكلا دم روتكدلا قيقحت ھ٥٥٦ ةنس ىفوتملا يلازغلا

 .ةيفارعلا فاقوألا رشن ف۱۳۹۰ ماع

 ف٤٤٠ ةنس ىفوتملا يرهوجلا دامح نب ليعامسإل ةیبرعلا جاتو ةغللا جات حاحصلا

 ماع ةيناثلا ةعبطلا «توريب نييالملل ملعلا راد عبط راطع روفغلادبع دمحأ قيقحت

 ه8

 .حيحصلا عماجلا = يراخبلا حیحص

 هققح ف٣٣۳ ةنس ىفوتملا ةيزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب يبأل ؛ةميزخ نہا حيحص

 .ه198١ ةنس يمالسإلا بتكملا ءيمظعألا ىفطصم دمحم .د هيلع قلعو

 قيقحت ھ٢٢٢ ةنس ىفوتملا يروباسينلا جاجحلا نب ملسم مامإلل ءملسم حيحص

 ماع ىلوألا ةعبطلا «ةيبرعلا بتكلا ثارتلا ءايحإ راد عبط «يقابلادبع داف دمحم

 .يلح ا يبابلا ىسيع ھ۵
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 ف٦۹٦ ةئس ىفوتملا يلبنحلا ينارحلا نادمح نب دمحأل يتفتسملاو يتفملاو ىوتفلا ةفص
 ھ١٤٢١ ةنس ةثلاثلا ةعبطلا :توریب يف يمالسإلا بتكملا رشن

 باتکل يطويسلا رصتخ هيليو ءمالکلاو قطتملا نف نع مالكلاو قوطنملا نوص
 نب نحرلادبع نيدلا لالجل امهالك «نانويلا قطنم ىلع درلا يف ناميإلا لهأ ةحيصن
 .ةكم يف زابلا دمحأ سابع ةبتكم رشن ھ۹۲۰ ةنس ىفوتملا يطويسلا ركب يبأ
 يف يمالسإلا بتكملا عبط «ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلل .هجام نبا ننس فيعض

 ھ۸٤٣۱ ةنئس «توريب

 ف۹۲۰ ةنس ىفوتملا يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلادبع نيدلا لالجل ظافحلا تاقبط
 .ها7١*14 ةنس توريب يف ةيملعلا بتكلا راد رشن ؛ءاملعلا نم ةنحل حيحصت

 ىفوتملا يلبنحلا يدادغبلا ىلعي يبأ نب دمح نيسح ا يبأ يضاقلل «ةليانحلا تاقبط

 .ه۳١٤٠ ةئس توريب يف ةفرعملا راد عبط ف٥٥٦ ةنس

 يفنحلا يرصملا يزغلا رداقلادبع نب نيدلا يقتل ءةیفنح ا مجارت يف ةّينسلا تاقبطلا
 .ضايرلاب يعافرلا راد رشن ؛ولح ا حاتفلادبع .د قيقحت ھ١٠٠ ةنس ىفوتملا

 ف۷۷۲ ةنس ىفوتملا يونسإلا نسحلا نب ميحرلادبع نيدلا لامجل «ةيعفاشلا تاقبط

 ھ١٤٠٠ ةنس ضايرلاب رشنلاو ةعابطلل مولعلا راد رشن «يروبجلا هللادبع قيقحت
 ةبهش يضاق نباب فورعلا دمحم نب دمحأ نب ركب يبأ نيدلا يقتل «ةيعفاشلا تاقبط
 يف بتكلا ملاع راد رشن «ناخ ميلعلادبع .د قيقحت ه١۸۵ ةنس ىفوتملا يقشمدلا

 ھ١١٢۱ ةنس توريب

 ىفوتملا ؛یفاکلادبع نب يلع نب باهولادبع نيدلا جاتل «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط
 .توريب يف ةفرعملا راد عبط ف٤۷١ ةنس

 يروزرهشلا نمرلادبع نب نامثع ورمع يبأ نيدلا يقتل ةیعفاشلا ءاهقفلا تاقبط
 راد عبط «بيجن يلع نيدلا يبحم قيقحت ف٦٦٦ ةنس ىفوتملا حالصلا نباب فورعلا
 ۔ھ١٤٢۱ ةنس «توريب يف ةيمالسإلا رئاشبلا
 .د قیقحت «ه415 ةنس ىفوتملا «يزاريشلا ميهاربإ قاحسإ يبأل .ءاهقفلا تاقبط

 ھ١٤٢۱ ةنس توريب يف دئارلا راد رشن «سابع ناسحإ

 يرصبلا عينم نب دعس نب دمحم دعس نبال (دعس نبا تاقبط) ىربكلا تاقبطلا

 .توريب يف رداص راد رشن ه۰ ةنس ىفوتملا يرهزلا
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 ف ۹٢٥ ةنس ىفوتملا يدوادلا دمحأ يلع نب دمحم نيدلا سمشل .نيرسفملا تاقبط

 .ه1407١ ةنس توریب يف ةيملعلا بتكلا راد عبط ءاملعلا نم ةن حيحصت

 ةبهش يضاق نباب فورعملا دمحأ نب ركب يبأ نيدلا يقتل «نييوغللاو نييوحنلا تاقبط
 ةنس فجنلا يق نامعنلا ةعبطم عبط «ضايغ نسحم .د قیقحت ف٥٥۸ ةنس ىفرتملا

 ھ۹۶

 نب بوقعي روتكدلل «نييلوصألاو ةقطانملا دنع اهتامدقمو لالدتسالا قرط

 .ه١١٤١ ةنس دشرلا ةبتكم رشن «نيسحابلا باهولادبع

 داؤف قيقحت ھ۷۸ ةنس ىفوتملا يبهذلا دمحم نيدلا سمشل «ربغ نم ربخ يف ربعلا

 .م١1570 ماع تيوكلا دیس

 يلبن ا يدادغبلا ءارفلا نيسحلا نب دمحم ىلعي يبأ يضاقلل ءهقفلا لوصأ يف ةدعلا

 عبط ؛يکرابم ريس يلع نب دمحأ .د .أ هيلع قلعو هققح ف۸٥١ ةنس ىفوتملا

 ھ١٤٢٥ ىلوألا ةعبطلا «ةلاسرلا ةسسؤم

 دمحم دمحم .د قيقحت ھ٥۵٥۸ ةنس ىفوتملا ىنيعلا دمحم نيدلا ردبل ؛نامجلا دقع

 .ه404١ ةنس باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيملا عبط «نيمآ

 ىفوتملا يفارقلا سيردإ نب دمحأ نيدلا باهشل .مومعلاو صوصخلا يف موظنملا دقعلا
 ةنس ىلوألا ةعبطلا ءرصم يف يتكلا راد عبط «هللادبع متخلا دمحأ قيقحت ف٦۸۲ ةنس

 ھ٠

 ةنس ىفوتملا يفوطلا .يوقلادبع نب ناميلس نيدلا مجنل «لدجلا ملع يف لذج ا ملع

 رشنلا راد عبط ؛ةيناملآلا نيقرشتسملا ةيعمج رشن :سنیرئیاھ تراهنلوف قيقحت ه7
 .ء۱۹۸۷ ندابسفب رٹیاتش زنارف

 ۔ھ١٤٢٥ ةنس يزوجلا نبا راد رشن ؛ديز وبأ هللادبع نب ركب خيشلل «ةلبانحلا ءاملع

 یفوت ا يزوجلا نب يلع نب نمحرلادبع جرفلا يبأل ءةيهاولا ثيداحألا يف ةيهانتملا للعلا

 .ناتسكاي - روهال يف ةنسلا نامجرت راد رشن «يرثألا داشرإ «قيقحت ه۵ ۹۷ ةنس

 .ه١41١ ةنس دشرلا ةبتكم رشن «يرسودلا دمحم نب ملسم خيشلل «ىولبلا مومع

 ةلاسر) ميركلادبع نب هللادبع نب دمحم خيشلل «نيلوصألا دنع يونعملا مومعلا

 .(ضايرلاب ةعيرشلا ةيلك هقفلا لوصأ يف ريتسجام
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 ف٦٦٦ ةنس یفوت ا يدمآلا دمحم نب يلع نيدلا فیسل «مالكلا ملع يف «مارملا ةياغ

 ةئس «ةرهاقلا يف يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةنجل رشن «فيطللادبع دمحم نسح قيقحت

 ها

 ةنس ىفوتملا يرزجلا دمحم نب دمحم نيدلا سمشل .ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ

 ھ١٤٠٥ ةنس توريب يف ةیملعلا بتكلا راد عبط م٣

 قيقحت ھ٢۸۲ ىفوتملا يقارعلا دمحأ نيدلا يلول «عماوجلا عمج حرش عماملا ثيغلا

 .ه559١ ةنس رشنلاو ةعابطلل ةثيدحلا قورافلا رشن ةبطرق بتکم

 دمحم خيشلا بيترتو عمج ؛خیشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا ةحامس لئاسرو ىواتف

 .ھ۱۳۹۹ ةنس «ىلوألا ةعبطلا «مساق نب نمر لادبع نبا

 رجح نب يلع نب دمحأ نيدلا باهشل «يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف
 يراوملا یفطصم «دعس فرؤرلادبع هط هعجار ھ۸۵۲ ةنس ىفوتملا ينالقسعلا

 .ھ۱۳۹۸ ةنس ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم رشن يطعملادبع دمحم ديسلاو

 يقارعلا نيسحلا نب ميحرلادبع نيدلا نیز ظفاحلل :ثیدح ا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف

 ۔ھ۸٤٢۱ ةنس توريب يف بتكلا ماع عبط «عيبر دومحم قيقحت ه4 ةنس ىفوتملا

 ىفوتملا يدادغبلا دمحم نب رهاط نب رهاقلادبع «مالسإلا ردصل «قرفلا نيب قرفلا
 .توريب ةفرعملا راد :دیمح ادبع نيدلا ييح دمحم قيقحت ه4 79 ةنس

 ف٤١١ ةنس ىفوتملا يلزتعملا دمحأ نب رابجلادبع يضاقلل ةلزتعل ا تاقبطو قرف

 تاعوبطملا راد ؛دمحم نيدلا ماصع ذاتسألاو راشنلا يماس يلع روتكدلا قيقحت

 .ه47١"1 ماع رصمب ةيعماجلا

 هعمو ف۷۷۳ ةنس ىفوتملا حلفم نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا سمشل ؛عورفلا

 توريب يف بتكلا ملاع رشن «جارف دمحأ راتسلادبع هعجار «يوادرملل عورفلا حيحصت
 ھ١٤٥۱ ةنس

 هشماهيو هه 5844 ةنس ىفوتملا يفارقلا سيردإ نب دمحأ نيدلا باهشل «قورفلا

 .ه11745 ةنس ىلوألا ةعبطلا رصم يف عبط «قورفلا بيذهت

 يبأل لحنلاو للملا يف لصفلا هشماهبو ١٦٥٤" ةنس ىفوتملا يرهاظلا مزح نبا

 ھ١٤٢٥ ةئس توریب يف ةفرعملا راد عبط «يناتسرهشلا ميركلادبع نب دمحم حتفلا
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 ف٣۸۳ ىفوتملا يفنح ا يرانفلا ةزمح نب دمحم «عئارشلا لوصأ يف عئادبلا لوصف

 .ه788١ ةنس ايكرتب يدنفأ خيش ةعبطم عبط

 ةنس ىفوتملا يفلحلا صاصجلا يزارلا يلع نب دمحأ ركب يبأل ءلوصألا يف لوصفلا

 ةعبطلا :تیوکلاب ةيمالسإلا فاقوألا ةرازو عبط «يمشنلا لیجع .د قيقحت ه١

 ھ١٤٢۱ ةنس ةيناثلا

 دمحأ يلع روتكدلل «ةعبرألا بهاذملا نيبو هنيب فالخ ا عضومو ةيمامإلا ةعيشلا هقف

 .ھ۱۳۹۸ ةنس تیوکلاب ةيميت نبا ةبتكم رشن «سولاسلا
 رابجلادبع يضاقلا ھ۳۱۹ ةنس ىفوتملا يخلبلل «ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف

 ةيسنوتلا رادلا عبط ءه444 ةنس ىفوتملا يمشجلا مکاح او ه١٠٤ ةنس ىفوتملا

 «ديس داؤف قيقحت «ه791١ ماع سنوتب

 ف٤٤١ ةنس ىفوتملا يدادغبلا بيطخلا تباث نب يلع نب دمحأ ركب يبأل .هقفتملاو هيقفلا

 .ه١٠1١ توریب يف بتكلا راد رشن

 ىفوتملا «يدنملا يونكللا يحلادبع تانسحلا يبأل «ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا

 .ه1774 ماع ىلوألا ةعبطلا ءرصمب ةداعسلا ةعبطم يف عبط ه١ :٠ ةنس

 ماظن نب دمحم يلعلادبعل «هقفلا لوصأ يف - توبثلا ملسم حرش - تومحرلا حتاوف

 ىلوألا ةعبطلا ىفصتسملا ليذب عوبطم ۱۲٢١" ةنس ىفوتلا يراصنألا نيدلا

 .(ھ٣۱۳۲) رصم قالوبب ةيريمألا ةعبطم اب

 «سابع ناسحإ .د قيقحت ف٢٦۷ ةئس ىفوتم ا يتكلا ركاش نب دمحم «تايفولا تاوف

 .توريب يف رداص راد عبط

 ؛زکرملاب ةسرهفلا مسق دادعإ :یرقلا مأ ةعماجب ثحبلا زكرم يف هقفلا لوصأ سرهف
 .ها 407 ةنس قشمدب رئاصبلا راد عبط

 ةغللا مولع ىلع لمتشملا يناثلا ءزجلا «ةيرصملا بتكلا رادب ةيبرعلا بتكلا سرهف
 .ه١٤۳١ ةنس ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم عبط ءوحنلاو

 عبط ء(وحنلاو ةغللا ملع يف عبارلا ءزجلا) ةيرهزألا ةبتكملاب ةدوجوملا بتكلا سرهف
 ھ۷٦۱۳ ةنس رهزألا ةعبطم

 نم يصمحلا ءامسأ هتعضو :(وحنلا) ةيرهاظلا بتكلا راد تاطوطخم سرهف

 .ھ۱۳۹۳ ةنس قشمدب ةیبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم
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 .م ۱۹۲۸ ةنس سیراب يف عبط ؛(ةيبرعلا بتکلا) اينايسأب لايروكسإلا ةبتكم سرھف
 نیلرب يف ةيناملألاب عبط ٦٤١۷-۷۷١٠(« مقر نم) سداسلا ءزجلا نيلرب ةبتکم سرھف

 ھ٣۱۳۷ / م۰٦۱۸ ةنس

 ةكرش عبط .ينطولا نيمألا يلع وبأ دمحأ ملقب ةيردنكسإلاب ةيدلبلا ةبتكملا سرهف
 .ه145١ ةنس ةيردنكسإلاب ةيرصملا تاعوبطملا

 بيبحلا راد رشن «يرتشلا رصان نب دعس روتكدلل «نييلوصألا دنع نظلاو عطقلا

 .ه5148١ ةنس ىلوألا ةعبطلا «ضايرلاب

 ةنس ىفوتملا يناعمسلا دمحم نب روصنم رفظم يبأل «هقفلا لوصأ يف ةلدا عطاوق

 ةعبطلا «يمكح سابع يلع روتكدلاو يمكحلا ظفاح هللادبع .د قيقحت ه۹

 .ه۸١٤١ ةنس یل وألا

 يدادغبلا قحلادبع نب نمؤملادبع-نيدلا يفصل لوصفلا دقاعمو لوصألا دعاوق

 «توريب يف بتكلا ملاع رشن ؛رکاش دمحم دمحأ حيحصت ؛هالا"4 ةنس یفوت ا يلبنحلا

 ,ها1415١ ةنس «ىلوألا ةعبطلا

 نب يلع نيدلا ءالعل ءةیعرفلا ماكحألا نم اهب قلعتي امو ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا

 ةنسلا ةعبطم يف عبط «يقفلا دماح دمحم حيحصتو قیقحت ؛ ؛يلبنح ا يلعبلا سابع

 .ھ١۱۳۷ ماع ةرهاقلا ةیدمح ا

 ھ١٥٢۱ ةنس یفوت ا يناكوشلا يلع نب دمح دیلقتلاو داهتجالا ةلدأ يف ديفملا لوقلا

 .ةرهاقلاب نآرقلا ةبتکم رشن تشخلا دمحم قيقحت

 ف۷۸١ ةنس ىفوتملا ينيوجلا ہللادبع نب كلملادبع يلاعلا يبأل ءلدجلا يف ةيفاكلا

 .ھ۱۳۹۹ .ةرهاقلا يلحلا يبابلا ىسيع ةعبطمب عبط دومحم ینسح ةيقوف .د قيقحت

 نباب فورعملا ينابيشلا دمحم نب يلع نيدلا زع نسحلا يبأل ؛خیراتلا يف لماكلا

 ۔ھ۱۳۸۵ ةئس توريب يف رداص راد عبط ه٠57 ةنس یفوتلا يرزجلا ريثألا

 ةيميت نب ميلحلادبع نب دمحأ نيدلا يقت مالسإلا خيشل ؛نييقطنملا ىلع درلا باتك
 .توريب يف ةفرعملا راد رشن ف۷۲۸ ةئس یفوتلا

 «يريضخلا زيزعلا دبع نب دمح ملقب «قاوسألا تانيادم ةسارد عم ةنيعلا عيب باتك

 .ها١٠١14 ةنس ىلوألا ةعبطلا ضايرلاب ةيارلا راد رشن
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 نيدلا ظفاحم فورعملا دمحأ نب ہللادبع رانا ىلع فنصملا حرش رارسألا فشك

 .ه١١٤٠ ةنس توريب يف ةيملعلا بتكلا راد عبط هال١٠ ةنس ىفوتملا يفسنلا

 نيدلا ءالع دمحأ نب زيزعلادبع نيدلا ءالعل يودزبلا لوصأ نع رارسألا فشك

 رشانلا «ةينامثعلا ةيفاحصلا ةكرشلا ةعبطم يف عبط ف۷۳۰ ةئس ىفوتملا يراخبلا

 .ناتسكاب ءيشتارك ؛زرشلبب فدصلا

 نب ليعامسإل :سانلا نيب ثيداحألا نم رھتشا امع سايلإلا ليزمو ءافخلا فشك

 .توريب يف يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد رشن "ھ١١۱۱ ةنس ىفوتملا ينولجعلا دمحم

 ءةفيلخ يجاحب روهشملا ؛هللادبع ىفطصمل «نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك

 ھ۱٣۱۳ ةنس لوبانتسا يف عبط

 ف٤٤١ ةنس ىفوتملا يدادغبلا تباث نب يلع نب دمحأ بيطخلل ةیاردلا ملع يف ةيافكلا

 .ةرونملا ةنيدملاب ةيملعلا ةبتكملا تاروشنم

 قيقحت ف١۰۹ ةنس ىفوتملا يوفكلا ينيسحلا ىسوم نب بويأ ءاقبلا يبأل :تایلکلا

 .ها1519 ةنس توريب يف ةلاسرلا ةسسؤم رشن «يرصملا دمحمو شيورد ناندع

 ةنس یفوتم ا يدنها يروفلا يلع نيدلا ءالعل ؛لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك

 .ه1154١ ةنس بلحم يمالسإلا ثارتلا ةبتك عبط ه4

 يرصملا يقيرفإلا روظنم نب مركم دمحم نيدلا لاج لضفلا يبأل «برعلا ناسل
 .م 1919/4 ةنس توريب يف رداص راد عبط ف۷۱۱ ةنس ىفوتملا

 رشن ف١٥۸ ةنس ىفوتملا ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلل «نازيملا ناسل

 .ھ۱١۱۳۳ ةنس دنه لاب دابآ رديح يف ةينامثعلا فراعملا ةرئاد

 ف٢۷١ ةنس ىفوتملا يزاريشلا يلع نب ميهاربإ قاحسإ يبأل ءهقفلا لوصا يف عمللا

 ھ١٤٢٥ ةنس «توريب يف ةيملعلا بتكلا راد عبط

 ضايرلا يف عبط «ةعيبرلا نمحرلادبع نب زیزعلادبع روتكدلل «نييلوصألا دنع عناملا
 .ه١ ٤١۷ ةنس

 "۸۰۱۷ ةنس ىفوتملا يمثیظا ركب يبأ نب يلع نيدلا رونل ہدئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم

 ھ١٤٥٥ ةنس توريب يف فراعملا ةسسؤم رشن

 نب دمحم نب يلع نب دمحأ نيدلا باهش ةخيشم ءسرهفملا مجعملل سسؤملا عمج ا
 عبط «يلشعرملا نمحر لادبع فسوي .د قيقحت ف۲٥۸ ةنس ىفوتملا ينالقسعلا رجح

 .ه1411" ةئس ىلوألا ةعبطلا :توریب يف ةفرعملا راد
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 مساق نب دمحم نب نمحر لادبع بيترتو عمج «ةيميت. نبا مالسإلا خيش ىواتف عمجم
 ةيمالسإلا نوؤشلا ةرازو فارشإب فيرشلا فحصملا ةعابطل دهف كلما عمج عبط

 .ها6١5 ةئس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب داشرإلاو ةوعدلاو فاقوألاو

 ةنس ىفوتملا يکلا ا يبرعلا نب «هلادبع نب دمحم ركب يبأل ءهقفلا لوصأ يف لوصحلا

 يف قرايبلا راد رشن «ةدوف فيطللادبع ديعسو «يردبلا يلع نيسح قيقحت ف٣

 ھ١٤٢۱ ةئس ندرألا

 ھ٦٥٦٥ ةنس ىفوتملا يزارلا رمع نب دمحم نيدلا رخفل .هقفلا لوصأ ملع يف لوصح ا

 دمحم مامإلا ةعماج رشن «ضايرلاب قدزرفلا عباطم عبط «يناولعلا رباج هط .د قيقحت
 .ھ۱۳۹۹ ةنس ةيمالسإلا دوعس نبا

 يلعبلا دمحم نب يلع نيدلا ءالعل ءدمحأ مامإلا بهذم ىلع هقفلا لوصأ يف رصتخملا

 وهو ءاقب رهظم دمحم .د ميدقتو قيقحت ھ۸۰۳ ةنس ىفوتملا ماحللا نباب فورعملا

 ,.ها١٠18١ ةنس ؛یرقلا مأ ةعماجب يملعلا ثحبلا زكرم تاعوبطم نم

 بجاحلا نب رمع نب نامثع نيدلا لامجل ء(بجاحلا نبا رصتخم) ىهتنمللا رصتخم

 ةبتكم رشن «يجيألا نيدلا دضع يضاقلل هحرش عم عوبطم ف٦٤٦ ةنس ىفوتملا

 .ھ۱۳۹۳ ةنس ةرهاقلاب ةيرهزألا تايلكلا

 يلبنحلا يقرخلا هللادبع نب نيسحلا نب رمعل ؛يلبنلا بهذملا يف يقرخلا رصتخ

 .ضايرلا يف نيقفاخلا ةسسؤم رشن «يميخلا ديفم دمحم قيقحت ها 4 ةنس ىفوتملا

 ةروصم ةعبط «يلصوملا رصن نب دمحم فيلات ؛ميقلا نبال ةلسرملا قعاوصلا رصتخ
 .ضايرلاب ءاتفإلا ةرادإ عيزوت ةكم يف ةيفلسلا ةعبطملا ةعبط نع
 ف٢٥۷ ةنس ىفوتملا ةيزوجلا ميق نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع يبأل :نیکلاسلا جرادم

 ھ۱۳۹۴ ةئس توريب يف يبرعلا باتكلا راد رشن «يقفلا دماح دمحم قيقحت

 ناردب نب ىفطصم نب دمحأ نب رداقلادبعل ؛لبنح نب دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا

 ھ١٤٠٠ ةئس توريب يف مولعلا راد ةسسؤم رشن ه١ 55 ةنس ىفوتملا يقشمدل

 رشن دیز وبأ هللادبع نب ركب خيشلل ءلبنح نب دمحأ مامإلا هقف ىلإ لصفملا لخدلا
 .ه١١٤١ ةنس ضايرلاب ةمصاعلا راد

 يطيقنشلا راتخملا نب نيمألا دمحم خيشلل ؛«رظانلا ةضور ىلع» هقفلا لوصأ ةركذم

 رشنلل نيقيلا راد عبط «يبرعلا يماس صفح يبأ قيقحت ف۱۳۹۳ ةنس ىفوتملا

 .ه5416١ ةنس عيزوتلاو
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 يف ةلاسرلا ةسسؤم رشن «يكرتلا نسح ادبع نب هللادبع روتكدلل «يلبنحلا بهذملا

 .ه۲۳٤١ ةنس «توريب

 قحلادبع نب نمؤملادبع نيدلا يفصل «عاقبلاو ةنكمألا ءامسآ ىلع عالطالا دصارم

 بتكلا ءايحإ راد رشن «يواجبلا دمحم يلع قيقحت ف۳۷۹ ةنس یفوتم ا يدادغبلا
 ھ۱۳۷۳ ةنس ىلوألا ةعبطلا ءرصم يف ةيبرعلا

 هيقفلا ورسخ ىلومب ريهشلا زومارق نب دمحم «لوصولا ةاقرم حرش يف لوصألا ةآرم
 .ه١۳۲٠ ةئس ايكرتب ةیفاحصلا ةكرشلا ةعابطلا رادب عبط ه84© ةنس ىفوتملا يفنحلا

 ءارفلا نيسحلا نب دمحم ىلعي يبأل :نیھجولاو نيتياورلا باتك نم ةيلوصألا لئاسملا
 فراعملا ةبتكم رشن «محاللا میرکلادبع .د قيقحت ف۸٥١ ةنس ىفوتملا يدادغبلا

 , ھ١٤٣٥ ةنس ضايرلاب

 ىفوتم لا يروباسينلا يناه نب ميهاربإ نب قاحسإ ةياور ءلبنح نب دمحأ مامإلا لئاسم
 ىلوألا ةعبطلا :توریب يف يمالسإلا بتكملا رشن :شیواشلا ريهز قیقحت ف٢۲۷ ةنس
 .ه١ ٤١١ ةنئس

 :رداقلادبع يسورعلا دمحم روتكدلل ؛نیدلا لوصأو هقفلا لوصأ نيب ةكرتشملا لئاسملا

 .ها١51 ةنس ةدج يف رشنلل ظفاح راد رشن

 ف٤٤١ ةئس ىفوتملا ءيروباسينلا هللادبع نب دمحم مكاحلل :نیحیحصلا ىلع كردتسملا

 .ھ١۱۳۳ ةئس دنماب دابآ ردیح يف عبط

 ف٥٠٢ ةنس ىفوتملا يلازغلا دمحم نب دمحم دماح يبأل «لوصألا ملع نم ىفصتسملا

 .ةدج يف رشنلاو ةعابطلل ةرونملا ةنيدملا ةكرش عبط .ظفاح ريهز ةزمح .د قیقحت

 يسلايطلاب فورعملا دوراجلا دواد نب ناميلس دواد يبأل ؛يسلایطلا دواد يبأ دنسم

 رصم يف رجه راد عبط «يكرتلا نسح ٹادبع نب دمحم .د قيقحت ف٢٠٢ ةنس ىفوتملا

 ھ١٤١٢ ةنس

 عبط ف٤٢٢ ةنس ىفوتملا ءلبنح نب دمحأ مامإلل ءلبنح نب دمحأ مامإلا دنسم

 نم ةعومجمو طوؤنرألا بيعش قيقحتو «يكرتلا نسح ادبع هللادبع .د فارشإب
 .(ه1517-1471) توريب يف ةلاسرلا ةسسؤم عبط ؛نيققح ا

 قيقحت «ه401+ ةنس ىفوتملا يعاضقلا ةمالس نب دمحم هلادبع يبأل :باھشلا دنسم

 .ه١ ٤٠١ ةئس توريب يف ةلاسرلا ةسسؤم عبط «يفلسلا دیج ادبع يدمح
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 ةنس یفوتم ا ةيميت نب مالسلادبع نيدلا دجم ١- :ةيميت لآل ہهقفلا لوصا يف ةدوسملا

 .ھ٢۸٣ ةئس یفوتم ا ةیمیت نب مالسلادبع نب ميلحلادبع نيدلا باهش -7 ه۲

 دمحم قيقحت ھ۷۲۸ ةنس یفوتم ا ةيميت نب ميلحلادبع نب دمحأ مالسإلا خيش -۳

 .ھ١۱۳۸ ةنس ةرهاقلاب يندملا ةعبطم عبط ؛ديمحلادبع نيدلا ييحم

 ةنس ىفوتملا يمويفلا دمحم نب دمحأل ,يعفارلل ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا
 .توریب يف ةيملعلا ةبتكملا عبط هال

 نب نامثع نب ميهاربإ نب دمحم نب ہللادبع ركب يبأل راثآلاو ثيداحألا يف فنصلا

 يف ةيفلسلا رادلا عبط «يودنلا دمحأ رات قيقحت ف٢٣۲ ةنس ىفوتملا :یفوکلا ةبيش

 .ها٠٠51١ ةنس «دنهاب يابموب

 جرخو هققح ھ٢١١٢ ةنس ىفوتملا يناعنصلا مامه نب قازرلادبع ركب يبأل :فنصلا

 ةئس ىلوألا ةعبطلا توريب يمالسإلا بتكملا عبط ؛يعظعألا نمحرلا بیبح هئيداحأ

 ھ۲

 یفوتم ا يلبنح ا يلعبلا حتفلا يبأ نب دمحم نيدلا سمشل «عنقملا باوبأ ىلع ملطملا

 .ها١0٠5١ ةئس «قشمدب رشنلاو ةعابطلل يمالسإلا بتكملا عبط ھ۷۰۹ ةنس

 ةنس ىفوتملا يوغبلا دوعسم نب نيسحلا دمحم يبأل ؛(يوغبلا ريسفت) ليزنتلا ماعم

 توريب يف ةفرعملا راد عبط ءراوس ناورمو «كعلا نمرلادبع دلاخ قيقحت هه

 .ها11401/ ةلس

 ف٦٦٦ ةنس ىفوتملا يزارلا رمع نب دمحم نيدلا رخفل «هقفلا لوصأ ملع يف ملاعملا

 .رصم يف ةفرعملا راد رشن :لهانملا راد عبط «ضوعم يلعو دوجوملادبع لداع قيقحت

 قيقحت ف٣٣۳ ةنس ىفوتملا جاجزلا يرسلا نب ميهاربإ قاحسإ يبأل نآرقلا يناعم

 .ه۸١٤٠ ةنس ىلوألا ةعبطلا بتكلا ماع رشن «يبلش ليلجلادبع .د

 ةنس ىفوتملا یسابعلا دمحأ نب نمحرلادبعل :صیخلتلا دهاوش ىلع صيصنتلا دهاعم

 ف ۱۳١۷ ةئس رصم يف عبط ؛ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم قيقحت ه۳

 يشكرزلا رداهب نب دمحم نيدلا ردبل ءرصتخملاو جاهنملا ثيداحأ جيرخت يف ربتعملا

 .ه٤۷۹ ةنس تيوكلاب مقرألا راد عبط «يفلسلا يدمح قيقحت ه ٠٤٠١ ةنس یفوتلا

 ةنس ىفوتملا يلزتعملا يرصبلا يلع نب دمحم نسحلا يبأل :ہقفلا لوصا يف دمتعملا

 دهعملا رشن «يفنح نسحو ركب دمحم عم نواعتلاب هللا ديح دمحم قيقحت ه٦

 .ه1784 ةنس قشمدب ةيبرعلا تاساردلل يسنرفلا يملعلا

 ملك



 رادو ںداص راد ھ٦٦١٦ ةنس یفوت ا يومح ا هللادبع نب توقايل «نادلبلا مجعم -۷

 ھ۱۳۷۲ ةنس رشنلاو ةعابطلل توريب

 ةئس یفوت ا يهذلا دمحأ نب دمحم نيدلا سمشل ؛(ريبكلا مجعملا) خويشلا مجعم -۸

 ىلوألا ةعبطلا فئاطلاب قيدصلا ةبتكم رشن ةلی ا بيبحلا دمحم .د قيقحت ه۸

 .ه ۱٤١۸ ةنس

 ةنس توريب يف نييالملل ملعلا راد رشن «ةلاحك اضر رمعل «برعلا لئابق مجعم -4

 ھ۸

 ف٣٣۳ ةنس یفوتم ا يناريطلا دمحأ نب نامیلس مساقلا يبأ ظفاحلل ؛ریبکلا مجعملا -۰

 .دادغب يف ةعابطلل ةيبرعلا راد عبط «يفلسلا يدمح قيقحت

 ةنس ىفوتملا يلبتحلا يداحلادبع نب نيسحلا نب فسوي نيدلا لامجل «بتكلا مجعم ١-

 .ةرهاقلا يف ءانيس نبا ةبتكم رشن ءٍيرشبلا ینغلادبع يرسي قيقحت ھ۹
 ةنس ىلوألا ةعبطلا ؛يقیرطلا دمحم نب هللادبع روتكدلل ؛ةلبانحلا تافنصم مجعم ۲٢-

 ھ٢١

 مالسلادبع قيقحت ف۳۹۰ ةنس یفوت ا سراف نب دمحأل ةغللا سيياقم مجعم ٣-

 .ھ۱۳۹۹ ةنس توريب يف ركفلا راد عبط «نوراه

 ۔ھ۱۳۸۰ ةنس :توریب يف ىنثملا ةبتکم رشانلا «ةلاحك اضر رمعل «نيفلؤملا مجعم ٤-

 ف٤۷١ ةنس ىفوتملا يزاريشلا يلع نب ميهاربإ قاحسإ يبأل «لدجلا يف ةئوعملا ”

 ثارتلا ءايحإ ةيعمج يف ثارتلاو تاطوطخملا زكرم رشن «ينيريمعلا يلع .د .أ قيقحت

 ھ١٤١۱ ةنس تيركلاب

 .د قيقحت ھ٥٠٥٠ ةنس ىفوتملا يلازغلا دمحم دماح يبأل «قطنملا يف ملعلا رايعم ٦-

 راد رشن ىرخأ ةعبط ًاضيأو ء۱٦۱۹ ةئس رصمب فراعملا راد عبط ءايند ناميلس

 .ها١٠1541 ةنس توريب يف ةيملعلا بتكلا

 ھ١۹۱١ ةنس ىفوتملا يفنحلا يزابخلا دمحم نب رمع نيدلا لالجل ,هقفلا لوصأ يف ينغملا -۷

 ماع ىرقلا ما ةعماجب يملعلا ثحبلا زكرم تاروشنم نم ءاقب رهظم دمحم .د قيقحت

 ھ۳٣

 قيقحت ھ٦٦ ةنس ىفوتملا يسدقملا ةمادق نب دمحأ نب هللادبع نيدلا قفومل :ينغملا -4

 ةعبطلا رجه عبط ولح ا حاتفلادبع روتكدلاو يكرتلا نسحٹادبع نب هللادبع روتكدلا
 .ه١١١١ - ھ١٤٤٥ ىلوألا
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 يكلاملا يناسملتلا دمحأ نب دمح ءلوصألا ىلع عورفلا ءانب ىلإ لوصولا حاتفم

 ةمركملا ةكم يف ةيكملا ةبتكملا رشن «سوكرف يلع دمحم قیقحت ف۷۷۱ ةنس ىفوتملا
 ھ١٤٢۱ ةنس توريب يف نايرلا ةسسؤمو

 ىفوتملا يرعشألا قاحسإ نب ليعامسإ نب يلع نسحلا يبأل :نیبمالسإلا تالاقم
 ةنس ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم رشن «ديمحلادبع نيدلا یی دمحم قيقحت ف٣٣۳ ةنس

 1 ۱ ھ۹

 نيدلا سمشل ةنسلألا ىلع ةرهتشملا ثيداحألا نم ريثك نايب يف ةنسحلا دصاقلا

 دمحم هللادبع قيلعتو حيحصت ف۹۰۲ ةئس ىفوتملا يواخسلا نمحرلادبع نب دمحم

 .ھ١۱۳۷ ةئس رصم يف يجناخلا ةبتكم رشن «قيدص

 يروزرهشلا نمحر لادبع نب نامثع ورمع يبأل «ثيدحلا مولع يف حالصلا نبا ةمدقم

 ماع تو رب ةيملعلا بتكلا راد عبط ف٦٦١ ةئس ىفوتملا حالصلا نباب فورعملا

 ھ۸

 ف۳۹۷ ةنس ىفوتملا يكلاملا راصقلا نب رمع نب يلع نسحلا يبأل .لوصألا ین ةمدقلا

 .ء٦۱۹۹ برغلا راد رشن «يناميلسلا دمحم قيقحت

 نب دمحم نب ميهاربإ نيدلا ناهربل ءدمحأ مامإلا باحصأ ركذ يف دشرألا دصقملا

 ةبتكم رشن «نيميثعلا ناميلس نب نمحر لادبع .د قيقحت ف۸۸۲ ةنس ىفوتملا حلفم
 .ها١141 ةئس ضايرلاب دشرلا

 يف عبط ھ٥١٦ ةنس ىفوتملا يناتسرهشلا ميركلادبع نب دمحم يبأل «لحنلاو للملا

 رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد عبط مزح نبال لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا شماه

 .ه۳١٤١ ماع ةئلاثلا ةعبطلا «توريب

 بتكلا ءايحإ راد عبط «يناقرزلا ميظعلادبع نب دمحم ءنآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم

 .يلحلا يبابلا ىسيع ةيبرعلا
 نب نامثع رمع يبأ نيدلا لامجل ؛لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لوصولا یھتنم
 -ةيملعلا بتكلا راد عبط ف٦٦١ یفوتلا بجاحلا نباب فورعملا ركب يبأ نب ورمع

 ھ١٤٢۱ ةنس توريب يف

 قيقحت ھ٥٥٢ ةئس ىفوتملا يلازغلا دمحم دماح يبأل «لوصألا تاقيلعت نم لوخنملا

 .ها٠٠4 ةنس قشمدب ركفلا راد عبط «وتيه نسح دمحم .د

۸۸ 
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 رشن «ملاس يمظن زيزع دمحم روتكدلل ؛جھانلاو مولعلا ةفسلفو ثيدحلا قطنملا

 .عيزوتلاو ةعابطلل ةعماجلا باہش ةسسؤم

 تاعوبطملا ةلاكو رشن «يودب نمحر لادبع فيلأت «يضايرلاو يروصلا قطنملا
 ۱ .۔ء۱۹۷۷ ةنس تيوكلاب

 ھ۷۲۸ ةنس ىفوتملا ةيميت نب ميلحلادبع نب دمحأ مالسإلا خيشل ؛ةيوبنلا ةّنسلا جاهنم

 ةنس ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج عباطم عبط ؛ملاس داشر دمحم .د قیقحت

 1 ھ٦

 ف٤۷١ ةنس ىفوتملا يجابلا فلخ نب ناميلس ديلولا يبأل جاجح ا بیترت يف جاهنملا

 ھھ٭ ةنس توريب يف يمالسإلا برغلا راد عبط «يكرت دیج ادبع قيقحت

 ف٥۸٦ ةنس ىفوتملا يواضيبلا رمع نب هللادبعل ءلوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم
 ةنس توريب يف ةيملعلا بتكلا راد عبط «يكبسلا نبال جاهبإلا هحرش عم عبط

 اه

 دمحم نب نمحرلادبع نيدلا ریٹ ءدمحأ مامإلا باحصأ مجارت ين دمحألا جهنملا

 راد عبط ءحلاص ميهاربإو طوؤائرألا رداقلادبع قيقحت ھ۹۲۸ ةنس ىفوتملا يميلعلا

 .م 1991 ةنس توريب يف رداص

 ىفوتملا يزاريشلا يلع نب ميهاربإ قاحسإ يبأل ؛يعفاشلا بهذم هقف يف بذهملا
 .توريب يف ركفلا راد عبط ف٣۷ ةئس

 يدمآلا رشب نب نسحلا مساقلا يبأل «مهانكو ءارعشلا ءامسأ يف فلتخملاو فلتؤملا

 ةيملعلا بتكلا راد رشن «ينابزرملل ءارعشلا مجعم عم عوبطم ف۳۷۰ ةنس ىفوتملا
 .ها557١ ةنس توريب يف

 ةنس ىفوتملا يطاشلا ىسوم نب ميهاربإ قاحسإ يبأل ؛ةعيرشلا لوصأ يف تاقفاوملا

 ةعبطلا «توريب رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد عبط ءزارد هللادبع قيلعتو حرش ھ۰

 .ھ۱۳۹۵ ةنس ةيناثلا

 ءايحإ راد «يقابلادبع داؤف دمحم هيلع قلعو هححص «سنأ نب كلام مامإلل ءاطوملا

 .ھ۱۳۷۰ ماع عبط بتكل

 نب ناميلس روتكدلل «ةّئسلاو باتكلا صوصنب لالدتسالا نم نيملكتملا فقوم

 .ها15١4 ةنس ضايرلاب ةمصاعلا راد رشن :نصغلا حلاص

۸۱4 
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 یفوتم ا يفنح ا يدنقرمسلا دمحأ نب دمحم ركب يبأل .لوقعلا جئاتن يف لوصألا نازيم

 ىلوألا ةعبطلا ةحودلا عباطم رشن ؛ربلادبع يكز دمحم روتكدلا قیقحت تھ ٦٥۹ ةنس

 .ها110 4 ماع

 ف۸٢۷ ةنس ىفوتملا يهذلا دمحأ نب دمحم هللادبع يبأل ءلاجرلا دقن يف لادتعال نازيم

 .رصمب يبرعلا بتکل ءايحإ راد عبط «يواجبلا دمحم يلع قيقحت
 «نيهاش نباب فورعملا دمحأ نب رمع صفح يبأل «ثيدحلا نم خوسنملاو خسانلا
 ةرهاقلاب يبرعلا ثارتلا راد عبط ؛يوانفح ا ميهاربإ دمحم قيقحت ه0 ةنس ىفوتم ا

 .ه) ٤١۸ ةنس

 ىفوتملا نونم ىسيع خيشلل «لوصألا ءاملع دنع سايقلا قيقحت يف لوقعلا ساربن
 ةنس فئاطلاب فراعملا ةبتكم رشن رصمب يوخألا نماضتلا ةعبطم عبط ف۱۳۷ ةنس

 ه6

 ىفوتملا يكباتألا ىدرب يرغت نب فسويل «ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا

 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا يموقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو رشن ه414 ةنس

 .رصم يف ہاکرشو ساموستاتسوك عباطم
 ةنس ىفوتملا يقشمدلا ناردب نب دمحأ نب رداقلادبع خيشلل ؛رطاعلا رطاخلا ةهزن

 .ضايرلاب فراعملا ةبتكم رشن ه5

 ف۸۳۳ ةنس ىفوتملا يرزجلا يلع نب دمحم نب دمحم «رشعلا تاءارقلا يف رشنلا ٦-

 .توريب يف ةيملعلا بتكلا راد رشن «عابضلا دمحم يلع حيحصت

 ةنس ىفوتملا یعلیزلا فسوي نب هللادبع نيدلا لامجل ءةيادملا ثيداحأل ةيارلا بصن -۷

 1 .نومأملا راد ةعبطم يف ھ۷٣۱۳ ماع ىلوألا ةعبطلا ه5

 يدلكيك نب ليلخ ظفاحلل دئاوفلا نم نيديلا يذ ثيدح هنمضت امل دئارفلا مظن -۸

 ةعبطم عبط «يوارلا بیطش لماك قيقحت ھ۳٦۷ ةنس ىفوتملا يعفاشلا يئالعلا

 .ه1455١ ةنس دادغب يف ةمألا

 بتكلا راد رشن «يناتكلا رفعج نب دمحم هللادبع يبأل,رتاوتملا ثيدحلا نم رثانت ا مظن -۹

 .ةيناثلا ةعبطلا ءرصمب ةيفلسلا

 سيردإ نب دمحأ سابعلا يبأ نيدلا باهشل ءلوصح ا حرش يف لوصألا سئاف ز ٤٠۰
 رشن :ضوعم يلع خيشلاو دوجوملادبع لداع قيقحت ےھ ٦۸٤ ةلس ىفوتملا یئارقلا

 .ه415١ ةنس ةمرکلا ةكم يف زابلا ىفطصم رازن ةبتكم
۸۳۰ 
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 يونسإلا نسحلا نب میحرلادبع نیدلا لامجل :لوصألا جاهنم حرش :لوسلا ةياهن
 ١٠٤١ ةنس ةرهاقلاب ةیفلسلا ةعبطملا عبط «لوصولا ملس هعمو هالالا ةنس ىفوتملا

 .م19/87 ةنس توريب يف بتكلا ملاع ةعبط اهنع روصمو

 ىفوتملا يدنهلا ميحرلادبع نب دمحم نيدلا يفصل «لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن
 ةبتكملا رشن ؛حیوسلا دعس روتكدلاو فسويلا حلاص روتكدلا قيقحت ف١۷۱ ةنس
 .ةمركملا ةكمب ةيراجتلا

 ف١٥۲ ةنس ىفوتملا ؛يناكوشلا يلع نب دمحم «رابخألا ىقتنم حرش راطوألا لين

 ةيرهزألا تايلكلا ةبتکم رشن ؛يراوفا ىقطصمو دعس فؤورلادبع هط قيقحت
 .ه1798 ةنس ةرهاقلاب

 نمحر لادبع نب ناميلس خيشلل .دمحأ نع ةياورلا باحصأ ةفرعم دجم لا بيرألا ةياده
 راد رشن دیز وبأ هللادبع نب ركب خيشلا قیقح "۱۳۹۷ ةئس ىفوتملا نادم نبا

 .ه۸١١١ ةنس ضايرلاب ةمصاعلا

 «ينادشرلا ليلجلادبع نب ركب يبأ نب يلع نسحلا يبأل :يدتبلا ةيادب حرش ةيادهلا
 .ةمركملا ةكم يف زابلا دمحأ ىفطصم ةيراجتلا ةبتكملا رشن ف۹۳١ ةنس ىفوتملا ينانيغرملا
 ةنس ىفوتملا يدادغبلا اشاب لیعامسإل «نيفنصملا راثآو نيفلؤملا ءامسأ نيفراعلا ةياده

 .ء۱۹۰۰ ةنس ایکرت - فراعملا ةلاكو عبط ه4

 ف٥٥١ ةنس ىفوتملا يدادغبلا ليقع نب يلع ءافولا يبأل ؛هقفلا لوصأ يف حضاولا
 ھ١٤٢٥ توریب يف ةلاسرلا ةسسؤم عبط «يكرتلا نسحادبع نب ہللادبع د قيقحت
 قيقحت ھ٦٦۷ ةئس ىفوتملا يدفصلا كبيأ نب ليلخ نيدلا حالصل «تايفولاب یئاولا

 .ه١۳۸١ ةنس ةیئاثلا ةعبطلا ؛غنیودیو سورتير تومله
 ف۸١٢ ةنس ىفوتملا ناهرب نب يلع نب دمحا حتفلا يبأل «لوصألا ىلإ لوصولا

 .ضايرلاب فراعملا ةبتكم ه407١ ماع عبط دینز وبأ يلع دیمح ادبع .د قيقحت
 ناکلخ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش سابعلا يبأل ءنامزلا ءانبأ ءابنآو نايعألا تایفو
 ۔م۱۹۷۲ ةنس توريب يف رداص راد عبط ءسابع ناسحإ .د قيقحت ھ٦۸٦ ةنس ىفوتملا

 قيقحت ف٣۷۰ ةنس ىفوتملا يمالسلا عفار نب دمحم يلاعملا يبأ نيدلا يقتل «تايفولا

 توريب يف ةلاسرلا ةسسؤم عبط فورعم داوع راشب روتكدلاو سابع يدهم حلاص
 ھ١٤۱ ةنس

AY! 





 يناثلا دلجملا تاعوضوم سرهف :اعباس

 ءامسألاو مالکلا مي ءاقت يف باب
 -ني ٹٹٹتجٹبجں-۔ےب<ء-بڑبوب تاغللا ادبم يف فالتخا

 FV sess كلذ ليلد ةيفيقوت اهنأ :لوألا لوقلا

 نسف sss كلذ ليلد ةيحالطصا اهنأ :يناثلا لوقلا

 نفل ا ا نارمألا زاوج :ثلاثلا لوقلا

 ھٰ ۷َ 08ییٹکی, ۳۰ ,ةيفيقوت اهنأ :ةمادق نبا دنع حجارلا

 ل sess ؟سايقلاب ءامسألا تبثت له :لصف

 PVE esses ًاسايق ءامسألا تبثت نأ زوجي :لوألا لوقلا

 VY sss ًاسايق ءامس ألا تبشت نأ زوجي ال :يناثلا لوقلا

 2آ sess ءامسألا ميساقت يف لصف

 ا 6 ع هوم وم مع مومو ممم ممم موق ةعبرأ ىلإ ءامسألا مسقنت

 ال8 sss «ةقيقحلا ىهو» ةيعضولا

 VO n ةقيقحلا فيرعت

 ۳۷۵ ۰۰یہ م ممم مفهوم مم ممم ممم ممم همم همم ممم همم همم هموم ممم ةيفرعلا

 PVT و عرشلا ىلإ ةغللا نم ةلوقنملا ءامسألا يهو ةيعرشلا

 PVY ا ااا ءيش لقني مل هنأ ىلإ مهضعب بهذ

 اف ssa لقنلا ىلع روهمجلا بهذم ىلع ليلدلا

 PVA ل ا و مم هوم م م 0 90 07 زاجٹا

 "۰ھپبی ص یی وو 0 000000 09ِ. --ك 7 ہفیرعت

 ۳۷۸ ess «زاجما يف ةقالعلا عاونأ» ..زاجملا اهب حصي يتلا رومألا

 نيا روهشملا ىنعملا يف كارتشالا :لوألا

 ۱۳۷۹ شمس ۃةرواج ا ببسب :يناثلا



 FV sess هب لصتي ام ىلع ءيشلا مسا قالطإ :ثلاثلا

 ۱۳۹۷۹( ۰ ٣س×× هماقم هيلإ فاضملا ةماقإو فاضملا فذح :عبارلا

 ىلإ فرصي الو ةقيقحلا ىلع لمحي هنإف زاجماو ةقيقحلا نيب ظفللا راد اذإ
 TAS assesses ليلدب الإ زاجملا

 FAY sss ؟ةقيقحلا ةفرعم ىلع لدتسي اذامب :لصف

 ۳۸۷۳ esses هماسقأو مالكلا يف :لصف

 ب4 3 تت0 مالکلا فیرعت

 ۳۸۳ ییہ «لمجم» و «رهاظ» و «صن» :مالکلا ماسقأ

 کت ٹپ پ , رصصری-- 77 صنلا يف :لوألا مسقلا

 0 72-11111110 0 0 0007 هل لوألا فيرعتلا

 FAY ا ۶۶۶۶9۶93930000۰ يناثلا فیرعتلا

 PAE asan ليلد هدضعي لامتحا هيلإ قرطتي ال ام ىلع صنلا قالطإ
 9 71ی 7 َص-ص ص 002۰ رهاظلا :يناثلا مسقلا

 7+ 9999ٗ 0 - 7 0 _چیوچو ممم لوألا فیرعتلا

 ۳۸۲ assesses یناٹلا فیرعتلا

 ا7ب 991020000000۳ همکح

 PAE assesses ليوأتلا فيرعت

 ۳۸۵ esses ىرخأ دعبیو ةرات برقي لامتحالا نأ فيك نايب

 7ب  _گکیکیکص هم م هموم 7 ؟لوأتملا جاتحي اذام

 PAT es لامتحالا عفدت نئارق هيف دجو يذلا رهاظلا ىلع لاثم

 81مم مم م مم امو عمم دعم هوم ممم لمجا :ثلاثلا مسقلا

 ۶ 7 71 2 9 0-0 00- هم ممم لوألا هفيرعت

 YA ل ص ل ع مط مم همم م هم م همم قمم ans يناثلا هفيرعت

 FAQ essa كلذ ةلثمأو ؟لامجإللا نوكي 6

 2 ص000000 لمج ا مکح



 ؟نيبم وأ لمجم وه له ۳ :ةدئالل] 4 ُةَتبَمْلا ْمكْيَلَع َتَمّْرَح ) :ىلاعت هلوق

 es «ءاملعلا رثكأ يأر وهو» لمجمب سیل هنإ :لوألا لوقلا

 sss «يلعي يبآ يار رهو» لمجم هنأ :يناثلا لوقلا

 ا ؟نيبم وأ لمجم وه له [۷٢::رٹبلا } مْيَيلا هللا َلَحَأَو ڑ :ىلاعت هلوق

 0 «روهمجلا يأر وهو» لمجمي سيل هنأ :لوألا لوقلا

 ees «ىلعي يبأ نع يكح ام وهو» لمج هنأ :يناثلا لوقلا

 90 ؟ال وأ لمجم وه له «روهطب الإ ةالص ال» : - ا - هلوق :لصف

 sess «روهمجلا يأر وهو» لمجمب سيل هنأ :لوألا لوقلا

 .- 10110 ں . ٹ۰ «ةيفنحلا يأر وهو» لمجم هنأ :يناثلا لوقلا

 20 ۔.....ہ...... يناثلا لوقلا باحصا ليلد
 Sesser ةحصلا يفن ىلع لمحي هنأ حيحصلا

 مس تالمج ا نم سيل «ةينب الإ لمع ال» - # - ينلا نع يور ام

 دارملا حضتم وه له «نايسنلاو اطخل ا يمأ نع عفر» :مالسلا هيلع هلوق :لصف

 Seuss ؟ال وآ

 7 بینی 7 نيبملاو نایبلا :لصف
 sess نایبلا تافیرعت

 ۱٣۳7 ا س2277 لوألا فیرعتلا

 ۸,0 يناثلا فيرعتلا
 31000000 ثلاثلا فيرعتلا

 900:70 ؟بطاخملل ملعلا لوصح طرتشي ال

 وکٹ سجگجکسگک 9 900 نايبلا اهب لصحي يتلا رومألا

 sss مالکلا

 30 ةباتكلا

 23000 ةراشإلا
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 assesses ٦٤٤٤ ؟هنم فعضاب ءيشلا نيبي نأ زوجي

 عل ةجاحلا تقو ىلإ باطخلا تقو نع نايبلا ريخأت مكح :يف لصف
 GY sess ةجاحلا تقو ىلإ باطخلا تقو نع نايبلا ريخأت مكح

 تہ صص 0 هريخأت زوجي :لوألا لوقلا

 Ge assesses زوجي ال :يناثلا لوقلا

 ا 9 370507 يناثلا لوقلا ةلدأ

 یی 00 0 00000007 ثلاثلا لوقلا

 ٠٠٤ ةجاح ا تقو ىلإ باطخلا تقو نع نايبلا ريخآت زاوج وهو لوألا لوقلا ةلدأ

 ٤٠١ .... (زوجی ال هنإ :نولئاقلا مهر» يناثلا لوقلا باحصأ ةلدأ نع باوجلا

 رهمألا :باب

 1210 رمألل لوألا فيرعتلا

 21211101 ااا ىناثلا فيرعتلا
 غ0 رمألا ةغيص نايب

 19۸ بسم رمألل ةغيص ال هنأ ةعدتب ا ضعب همعز ام

 19۸ ترس فرُلاو ةغللا لهأو ةّئسلاو «باتكلا نم مهيلع درلا

 ص27٤ ةلثمألا عم «لعفإ» ةغیص اهيف لمعتست يتلا يناعملا
 ٦1٤ سس ًازاجم هريغ يف لمعتست «ةقيقح رمألل «لعفإ» ةغيص نأ :حیحصلا

 ھی 0, ٹ گ0 77 رمألا يف ةدارإلا طارتشا :لصف

 EY esses «روهمجلا مهو» طرتشي ال :لوألا لوقلا

 ِھ۳ج)ںِںِتج_ہھجکجٌ ت0 «ةلزتعملا رثكأ مهو» طرتشی :يناثلا لوقلا

 OY sess - كلذ ىلع ءانب - رمألل ةلزتعملا ضعب فیرعت

 esses ٦١٢ يناثلا لوقلا باحصأ ليلد

 EN sss «روهمجلا مهو» لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ

 n ٦٤٤ ؟بوجولا يضتقي له نئارقلا نع درجت اذإ رمألا :ةلاسم

ATT 



 414 .- 93239 7 «روهمجلا لوق وهو» بوجولا يضتقي هنأ :لوألا لوقلا

 EE esses كلذ ليلد «ةحابإلا ىضتقي هنأ :یناٹلا لوقلا

 عج _7 0007-۶ بدنلا يضنقي هنأ :ثلاثلا لوقلا

 عا assesses essen ثلاثلا لوقلا ليلد

 +7 ص7 1۲10 7۳ فقولا :عبارلا لوقلا

 بی 8 م م ممم همم مم مج همم ب00۰ كلذ ليلد

 علل esses وهمجلا لوق وهو لوألا لوقلا ةلدأ

 418 .......... عيارلاو تلو يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا امع باوجلا

 E sss يضتقت اذام رظحلا دعب رمألا ةغيص تدرو اذإ :لصف

 ]یی + + 9فی ةحابإلا يضتقت اهنأ :لوألا لوقلا

 فلا sss رظحلا الول ديفت تناك ام ديفت :يناثلا لوقلا

 2یجم659ْئی 9 “,,1,40-,0-<0ه.هءه+ءہ۔ " ہ"۱,ہ۱,-000000-2 يناثلا لوقلا ليلد

 EYe sess ليصفتلا :ثلاثلا لوقلا

 جی ,پ ِ ثلاثلا لوقلا ليلد

 EYe بی۰ ةحابإلاب نولئاقلا مهو لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ

 .[جھہپ ع ممل ؟راركتلا يضتقي له قلطملا رمألا :لصف

 EY assesses راركتلا يضتقي ال :لوألا لوقلا

 قی م 00001 راركتلا يضتقی :يناثلا لوقلا

 000 يناثلا لوقلا ةلدأ

 ٦٤٢ سس الف الإو راركتلا ىضتقا طرش ىلع رمألا قلع نإ :ثلاثلا لوقلا

 EY ص,+ + ص0 ثلاثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام

 EYE sass راركتلا ىضتقا رمألا ظفل ررك نإ :عبارلا لوقلا

 EYE assesses عبارلا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام

 ٦٤٤ سم راركتلا يضتقي ال ەناب نولئاقلا مهو - لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ

 ٦٤٤ ..... ىرخألا بهاذملا باحصأ هب لدتسا امع لوألا لوقلا باحصأ باوج

AYY 



 9 پ0 ؟روفلا ىلع هب روما ا لعف يضتقي له رمألا :ةلاسم

 00 روفلا يضتقي :لوألا لوقلا

 00 يخارتلا يضتقي :يناثلا لوقلا

 يناثلا لوقلا ةلدأ

 فتولا :ثلاثلا لوقلا

 ثلاثلا لوقلا نالطب نايب

 لوألا لوقلا ةلدأ

 يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا امع باوج ا

 ديدج رمأ ىلإ ءاضقلا رقتفي الو هتقو تاوفب طقسي ال :لوألا لوقلا

 ديدج رمأب الإ ءاضقلا بجي الو ءطقسي :يناثلا لوقلا

 يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام

 لوألا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام

 يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا امع باوجلا

 يناثلا لوقلا ةلدا
 لوألا لوقلا ةلدأ

 يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا امع باوجلا

 ةيافكلا ضرف ةقيقح
 يف تبثأ وأ ءصيصخت هيف سیل ظفلب هّيبن - ىلاعت - ہللا رمأ اذإ لصف

 ؟ال وأ هنوكراشي هتمأ لهف ًامكح

 .. ؟هريغ هعم لخدي لهف ةباحصلا نم دحاو ىلإ مکحلا هجوت اذإ

ATA 

 .- ؟هتقو تاوفب طقسي له تقؤملا بجاولا :لصف

 ۰ ؟رومأ ا لثتما اذإ هب رومأ ا لعفب ءازجإلا يضتقی له رمألا :لصف

 ۃ.-:.-0 ی۹287 ءازجإلا يضتقي :لوألا لوقلا

 2000 ءازجإلا يضتقي ال :يناثلا لوقلا

 (۷ٰئفمئ۷ئٹہہ+, 9ب ءويمم ومنا مم مرنة رم ووو 000

 ج0 4 موو همومهم ودول ةیافکلا ضرفو نيعلا ضرف يف :لصف

 میلی ا ا ا ا ااا ا ا اا ا ا

 هقح



 .- بب 0100 - 0 ہریغ هعم لخدي :لوألا لوقلا

 esses رمألا هيلإ هجوت نمب مکح ا صتخب :يناثلا لوقلا

 يناثلا لوقلا باحصأ ةلدأ

 32ه 1000 لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ

 2320100000 ؟مودعملاب قلعتي له رمألا :لصف

 و مودعمل اب قلعتي رمألا :لوألا لوفلا

 essen مودعلاب قلعتي ال رمألا :يناثلا لوقلا

 يناثلا لوقلا باحصأ لیلد

 لوألا لوقلا باحصأ ليلد
3 

 نكمتي ال فلكملا نأ همولعم يف اب - ىلاعت - هللا نم رمألا زوجي له :لصف

 Sassen ؟هلعف نم

  - 11  .ڈھچ 0007 كلذ زوجي :لوألا لوقلا

 )1110 طرشب الإ كلذ زوجي ال :يناثلا لوقلا

 .-  ::كئ70,-0ص7-صس0 يناثلا لوقلا باحصأ ليلد

 2000 لوألا لوقلا باحصأ ليلد

 essere ااا ااا داسفلا يهنلا ءاضتقا

 ب010  ے 9 --ص ص ٦+ داسفلا يهنلا يضتقي :لوألا لوقلا

 ب900 هريغل وأ هنيعل ءيشلا نع يهنلا نيب قرفلا :يناثلا لوقلا

 2111100 ا ا ىناثلا لوقلا باحصأ ةلدأ

 تالماعملاو تادابعلا نیب قرفلا :ثلاثلا لوقلا

 0. 4 4 4 0 ص ص۰ ثلاثلا لوقلا باحصأ ليلد

 یوم eee ةحصلا يضتقي يهنلا نأ :عبارلا لوقلا

۸۲۹ 



 عبارلا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام

 7 لوقلا اذه ليلد
 Seen ةحص الو ًاداسف

 عك وو روي هم امو ورم راو وو هو هه 0(۹

 ٤٤١ .... ءداسفلا يضتقي يهنلا نأب نولئاقلا مهو» لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ

 ٦٤٦٤ ... ىرخألا لاوقألا باحصأ هب لدتسا امع لوألا لوقلا باحصأ باوج

 مومعلا :باب
 ese ةقيقح ظافلألا ضراوع نم مومعلا

 000 ًازاجم يناعلا ضراوع نم مومعلا .
 Sesser يظفللا مومعلا ريوصت

 ڈٹ -:۔0:-< ٹ۹ پ7 ماعلل لوألا فیرعتلا

 Sessa ماعلل يناثلا فيرعتلا

 esses ماعلا ماسقأ

 ا هنم معأ ذل يذلا ماعلا

 غ0 هنم معأ ال ماع دجوي ال هنأب نيلئاقلا لوق

 2111000 صاخلا ماسقأ

 232151110111000 ةبسنلاب صاخو

 to SS ماسقأ ةسخ مومعلا ظافلا :مومعلا ظافلا :لصف

 ٠٥٥٤ .عاونأ ةثالث وهو دوهعملا ريغل ماللاو فلألاب فرع مسا لك :لوألا مسقلا

 عومجلا ظافلأ :لوألا

 دحاولا ظفل :ثلاثلا

 2000 ةفرعم ىلإ فاضملا مسالا :يناثلا مسقلا

 110000 طرشلا تاودأ :ثلاثلا مسقلا



 ,ص7ٹیٹللص ٹپ: 6“ ه ىں ٹی ٣ ی٣ی٘ی یی ۰ عيمجو لک :عبارلا مسقلا

 OO assesses) يفنلا قايس يف ةركنلا :سماخلا مسقلا

 ا ٣۰٣ی -  17 غیصلا كلت نم ةیفقاولا لوق

 ۶ْھپ9تیییووی 030330000۲ مومعلل غیصلا كلت نأ ىلع روهمجلا ةلدأ

 OV ,,:,-ص01 0ص0 مهموم اهيف فلتخملا مومعلا غيص ضعب يف لصف

 ٦٦٤ ... ماللاو فلألا هيلع تلخد ام الإ مومعلا ديفت غيصلا عيمج نإ :لاق نم لوق

 O seers مومعلا ديفي ال لاب فرعملا دحاولا مسا :لاق نم لوق

Ee sss مومعلا ديفت ال يفنلا قايس يف ةركنلا :لاق نم لوق 

 2جی ك7 معت ال يفنلا قايس يف ةركنلا نأب نیلئاقلا ليلد

E  ٍِ|۵۶۷۶۶ی 27 قارغتسالل ماللاو فلألا نأ ركنأ نم ليلد م٠ 

E 07520 مومعلا ديفي ال لأب فرعملا دحاولا نإ :نيلئاقلا ليلد 

 تو ةقباسلا ةثالثلا لاوقألا باحصأ هب لدتسا امع باوج ا ٦٢

 غطا عمجلا لقأ :لصف

OTE ۳,۳ ممم مو امل ممم مم معمول ةئالث عمجلا لقأ :لوألا لوقلا 

EL sss نانثا عمج ا لقأ :يناثلا لوقلا 

ETO 0 0 0_ٗ, - 99چپچپ9پ-9-- 0. 097 يناثلا لوقلا باحصأ ةلدأ 

EU ess لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ 

EY یس یمم7ِِ یناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا امع باوجلا 

 سس ؟همومع كلذ طقسي له صاخ بیس ىلع ماعلا ظفللا دورو :لصف ۱۹۹
4٦۹ css روهمجلا لوق وهو» همومع طقسی مل :لوألا لوقلا» 

ETA sass همومع طقسي :ىناثلا لوقلا 

EYe sess ىناثلا لوقلا باحصأ لیلد 
 «روهمجلا مهو» لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ 07 +1818181818 0811 08

 يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا امع باوجلا  sessعلا

 له « 4 ہللا لوسر ىضق» وأ « هللا لوسر يهن» :يباحصلا لوق :لصف

 EVE sss ؟مومعلا يضتقي

۸۲۱ 



 ئ۵ ۰-399 مومعلا يضتقي :لوألا لوقلا

 فل, ,,+- ۂ0صیی7 33007 هل مومع ال :يناثلا لوقلا

 يناثلا لوقلا باحصأ ليلد
 لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ

 ٤١١ .. ؟دبعلا هيف لخدي له «نينمؤملا» وأ «سانلا» ىلإ فيضأ دق باطخ درو اذإ :لصف

 110 سانلا ىلإ فاضملا عمج ا يف نلخدي ءاسنلا
 8۷ تہ ثينأتلاو ريكذتلا هيف نيبتي ال يذلا ظفللا يف نلخدی ءاسنلا
 ی71۳0 ءامسألا نم روكذلاب صتخب امیف نلخدي ال ءاسنلا

 1۷۷ مس ؟«نيملسملا» لثم عمج ا يف نلخدي له ءاسنلا

 EVV sss نلخدی :لوألا لوقلا

 ٣ 7 نلخدي ال :يناثلا لوقلا

 +فت ]1 ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ ذة يناثلا لوقلا باحصأ ليلد

 یب 1 ككِ. 7 لوألا لوقلا باحصأ لیلد

 ٦۷۹ ................... ؟صخ مل اميف ةجح ىقبي له صیصختلا هلخد اذإ ماعلا :لصف
 1۷۹ sss «روهمجلا يأر وهو» ةجح ىقبي :لوألا لوقلا

 تخل essa ةجح ىقبي ال :ىناثلا لوقلا

 EQ sess يناثلا لوقلا باحصا لیلد

 ہڑتًتََصک0 «روهمجلا مهو» لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ

 6۸۹ لمس ىناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا امع باوجلا
 8۸۲۳ مس ؟زاجم ما ةقيقح وه له صیصختلا دعب ماعلا

 100 ةقيقح هنأ :لوألا لوقلا

 EAS esses ًازاجم ريصي هنأ :ىناثلا لوقلا
 EAS تم يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام
 ایت3 0 لیصفتلا :ثلاثلا لوقلا
 02202000-2۰009 لوألا لوقلا هجو

 EAT تبسم ؟دحاو ىقبي نأ ىلإ مومعلا صيصخت زوجي له :لصف

۸۷۲ 



 2.2910 _ . 0 0 020ب 090 زوجي :لوألا لوقلا

 Sees عم ا لقأ نم ناصقنلا زوجي ال :يناثلا لوقلا

 Sassen يناثلا لوقلا باحصا ليلد

 esses لوألا لوقلا باحصأ ليلد

 essen ؟ماعلاب باطخلا تحت لخدي بطاخملا له :لصف

 Sess لخدي هنأ :لوألا لوقلا

 2211110 ص8800 90 لخدی ال :يناثلا لوقلا

 ىناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام

 SSeS ..............يتاثلا لوقلا داسف ناي
 sees رمألا یف لخدي ال رمآلا نأ :ثلاثلا لوقلا

 sess ثلاثلا لوقلا ليلد

 .- 9 ف0, 117720007 هب رمأ اميف لخدي - 5 - يلا نأ :عبارلا لوقلا

 .- 017 تقبس دق ىرخأ ةلأسم ىلع ةینبم ةلأسملا هذه نأ نايب

 دعب الإ كلذ بجي ال وأ ءلاح ا يف همومع داقتعا بجي له ماعلا ظفللا :لصف

 )0100 دجوي الف صصخملا نع ثحبلا

 esses لاح ا يف همومع داقتعا بجي هنأ :لوألا لوقلا

 ا دجوي الف صصخملا نع ثحبلا دعب الإ بجي ال هنأ :ىناثلا لوقلا

 Sse لیصفتلا :ٹلاثلا لوقلا
 + یب۳ - , ے_ے _ ِس 7 يناثلا لوقلا باحصا ةلدأ
 30 صصخلا نع ثحبلا بجي ىتم ىلإ يناثلا لوقلا باحصا فالتخا
 00 يا سم لوألا لوقلا باحصأ لیلد

 يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا امع باوجلا

 مومعلا اهب صخي يتلا ةلدألا ۓ :باب

 :.- 2 2 0---- ٹ.ٹ 5۰٣٣ 2 سس-س-تَتت3-۳۴٠03 مومعلا صيصخت زاوج ف فالخ ال

 اا :ةعست صيصختلا ةلدآ

0۸۳ 



 ٦۹۱ سس 2. 0ص <0 سۓح ا :لوألا ليلدلا

 9999-2-2 - - - - - مم ۃۃۃ زر 0-7 لقعلا :يناثلا ليلدلا

 sese ۹٢ عامجإلا :ثلاثلا ليلدلا

 EY ی0 ؟ماعلا ظفللا صصخي له صاخلا صنلا :عبارلا لیلدلا
 4۹۲ سس ًاقلطم ماعلا ظفللا صصخي صاخ ا صنلا :لوألا لوقلا

 EY assesses لوألا لوقلا لیلد

 EY ًاصاخ وأ ًاماع ناك ءاوس مدقي رخآتملا :يناثلا لوقلا

 جی ممم هو ممم ممم ممم هميم يناثلا لوقلا ليلد

 ٦۹4۳ ایس باتكلاب ةّسلا مومع صصخي ال

 EE esses كلذ ىلع ليلدلا

 sss ٦۹۲ دحاولا ربخب باتكلا مومع صصخي ال

 ٦۹8 سس هريغ نود صوصخملا ماعلا صخي دحاولا ربخ

 0100 كلذ ىلع ليلدلا

 E40 سم دحاولا ربخب باتكلا صيصخت ةلاسم يف فقولا

 000 ااا فقوتلا ليلد

 4۹0 سس ًاقلطم ماعلا ظفللا ىلع صاخ ا ميدقت ىلع ةلدألا
 1۹0 سس ىرخألا لاوقألا باحصأ هب لدتسا امع باوجلا

 EAT sss موهفملا :سماخلا ليلدلا

 6۹۷ مس - 45 - لوسرلا لعف :سداسلا لیلدلا

 1۹۷ یش - و - لوسرلا ريرقت :عباسلا لیلدلا

 2جی 9 9 7 يباحصلا لوق :نماثلا ليلدلا

 ۰٘س 00 سایقلا :عساتلا لیلدلا

 2ج 0ئت أ٣ٌ٣ََتیییی٣:سص 0 كلذ يف فالخ ا

 1۹۸ تیس مم مومعلا هب صخي سایقلا :لوألا لوقلا

 EA sss مومعلا هب صخب ال سایقلا :يناثلا لوقلا

 ۴۹۸ sese يناثلا لوقلا ةلدأ



 زر

 009 یفخ او یلح ا سایقلا نيب قرفلا :ثلاثلا لوقلا 1

 001۳ سس لوقلا اذه لیلد 7
 .. يلجلا سايقلا يف دوصقملا يف ثلاثلا لوقلا باحصأ فالتخا ۱

 - صوصخملا ماعلا يف سایقلاب صیصختلا زاوج :عبارلا لوقلا

 5 مومعلا هب صخب سايقلا نأ ىلع لوألا لوقلا باحصأ ليلد

 .. ىرخألا لاوقألا باحصأ هب لدتسا امع لوألا لوقلا باحصأ باوج

 Sessa نيمومعلا ضراعت :يف لصف

 نيمومع ضراعت زوجي ال هنإ :نيلئاقلا ةهبش

 0100 هفيرعت

 221111110 صيصختلا نيبو هنيب قرفلا

 1211111 خسنلا نيبو هنيب قرفلا

 5353771711 1 1 111 ءانثتسالا طورش يف لصف

 0111000 مالكلاب هلاصتا :لوألا طرشلا

 esses نسح او ءاطعو «سابع نبا نع يكح ام
 ۃ.- 0111 هنم ىنثتسملا سنج نم ىنثتسملا نوک يناثلا طرشلا 7
 -  -. تب فس090909ص- جت 9 -ِٹ-ٹپ_كٹپ |٭ 0[ - -ِ- ٦ كلذ ین لاوقألا 7

 ڈپ س۰ سنجح ا نم الإ ءانثتسالا زوجي ال :لوألا لوقلا

 eases سنج ا ريغ نم ءانثتسالا زوجي :یناثلا لوقلا

 يناثلا لوقلا باحصا ةلدا
 ۃ.-,-0ب190.02.ب010 7 لوألا لوقلا باحصأ لیلد

 9-9 0101:1: فصنلا نم لقأ ىنثتسملا نوک :ثلاثلا طرشلا
 ٗ ٠ 8ثب بی ۳۳ٗٔ٘ٔ+ +بپ أ4 ی۶ییپ|َْپٹ|ٹأیییی۶ كلذ ین لاوقألا

 غ0 رثكألا ءانثتسا زوجي ال :لوألا لوقلا

۸۳ 



 ج3 ٗ 0 7 رثكألا ءاتثٹسا زوجي :يناثلا لوقلا

 يناثلا لوقلا باحصأ ةلدأ

 لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ

 يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا امع لوألا لوقلا باحصأ باوج

 ل ؟اهعيمج ىلإ عجري له ًالمج ءانغتسالا بقعت اذإ :لصف

 2غط01100 7 اهعيمج ىلإ عجري :لوألا لوقلا

 2000 روكذملا برقأ ىلإ عجري :يناثلا لوقلا

 يناثلا لوقلا باحصأ ةلدأ

 لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ

 ًاديقم ًاقلطم نوكي دق ظفللا نأ نايب

 كلذ يف لاوقألا

 جج 909090080911 13111:2220 000007 دیقم او قلطملا ماسقأ :لصف

 se دحاو ببسب دحاو مكح يف امهنوك :لوألا مسقلا

 00 ديقملا ىلع قلطملا لمحي :لوألا لوقلا

 211111110 هيلع لمحي ال :يناثلا لوقلا



 ئی ے9  پبپبٹبیب-ب-ےپ ےب ے بھ يناثلا لوقلا باحصأ لیلد

 OYY sess ببسلا فلتخیو مکح ا دحتي نأ :يناثلا مسقلا

 OF sss كلذ يف لاوقألا

 ۵٤۷۴۳ یبہ ہل ديقملا ىلع لمحي ال قلطملا :لوألا لوقلا

 0 ديقملا ىلع لمحي قلطملا :يناثلا لوقلا

 )+ئب.سگت“/ کک. (ی۱۱آاآا --0 ممم يناثلا لوقلا باحصأ ةلدأ

 8٢۵٢ سس يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا امع لوألا لوقلا باحصأ باوج

 تب 01۰7 ديقملا ىلع قلطم ا لمحي الف مکح ا فلتخي نأ :ثلاثلا مسقلا

 ۵1٢۷ سس اهغيص نم ال ءاھتاراشإو اهاوحف نم ظافلألا نم سبتقي اميف :لصف

 ٹییی seems :كلذ برضأ

 جیپ ا ءاضتقالا ةلالد :لوألا برضلا

 یی 0 اهفيرعت

 OFT ---0 كلذ ىلع ةلثمألاو ءاضتقالا ةلالد روص

 ۵۲۴۷ سس بسانملا فصولا ىلإ مکح لا ةفاضإ نم لیلعتلا مهف :يناثلا برضلا

 0--770 00یَ همم مم همم برضلا اذه ءامسأ

 29 ۹72'9 031900 9 771.0۳0۸ هيبنتلا :ثلاثلا برضلا

 ا ]| ]ذ]ذ]1]ذ]ذ]ذ]ذ1ذ]ذ]ذ1ذ موسوم هيبنتلا فیرعت

 8189 طا م 0--700 «ةقفاوملا موهقم» هیینتلا ءامسآ

 ٰٰپہپ6ٹٹم تپ 0232023007 ًاسايق كلذ ةيمست يف فالتخالا

 2ب0 ص0- ۃتۃ- سايق هنأ :لوألا لوقلا

 814 900 30٥ كلذ ىلع ليلدلا
 بب 1 00ک90ک49ی7٣09۳,ف سایقہ سيل هنأ :ىناثلا لوقلا

 بب 7 كلذ ىلع لوقلا اذه باحصا ليلد
 دوم 00090۹0۹7 «ةفلاخملا موهفم» باطخلا ليلد :عبارلا برضلا

 3فی - ا ا هانعم

 بی 0 0َ۔ک-َ 3 ك0 هتلثمأ .



 كے  پ- پ0 32 7 جٹ 7 هتجح يف فالتخالا

 Sesser ةجح هنأ :لوألا لوقلا

  به-0هںه0 10775577 ةجحب سیل هنأ :يناثلا لوقلا
 يناثلا لوقلا باحصأ ةلدا
 00 ٗ۔_ے- لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ
 يناثلا لوقلا باحصا هب لدتسا امع باوجج ا

 sss باطخلا ةلدا تاجرد يف لصف

 غ0 «ةفلاخملا موهفم عاونأ وأ» باطخلا ليلد تاجرد

 ةياغلا موهفم :ىلوألا ةجردلا

 esses ةياغلا موهفم ةيجح ىلع روهمجلا ةلدأ

 )111100 هتلثمأ

 172710111111110 ةجحب سيل هنإ :نيلئاقلا ليلد

 آپ ڑ۳ ةجحب سیل هنإ نولئاقلا هب لدتسا امع باوجلا
 لالدتسالا ضرعم يف ةصاخلا ةفصلا ركذ مث ماعلا مسالا ركذ :ةثلاثلا ةجردلا

 ا نايبلاو

 2000 فاصوألا ضعب صيصخت :ةعبارلا ةجردلا

 ددعلا موهفم :ةسماخلا ةجردلا

 00 بقللا موهفم :ةسداسلا ةجردلا
 ةقیتخ ا يف يهو فلم اهنأ ىلع ٗءانب ؛موهفملا وركتم اهركنأ يلا روصلا يف :لصف

 900 هيي سس سم يز الإ ماع الدر :ىلوألا ةروصلا

 Sees «قتعا نمل ءالولا امنإ :ةيناثلا ةروصلا

 «مسقي مل اميف ةعفشلا» :ةثلاثلا ةروصلا

ATA 



 داهتجالا هنأب سايقلا فرع نم أطخ نايب
 الطإ ةجيتن امهنم لصحي نيتللا نيتمدقملا ىلع سايقلا قالطإ نأ نايب
 200 حيحص ریغ

 sass طانلا قيقحت

 2 +00000 كلذ يف لاوقألا
 . 017 «ةجح هنأ :يأ» ًاعرشو ًالقع هب دبعتلا زاوج :لوألا لوقلا

 لهأ بهذم وهو ًاعرش الو ًالقع ال هب دبعتلا زوجي ال :يناثلا لوقلا
 000 ماظنلاو رهاظلا

 000... 9 49 2 920 2 4 4 2 2 ۰۰ القع هب دبعتلا ليلد

 ًاعرش هب دبعتلا بوجو ةلدأ

 ةباحصلا عامجإ :لوألا ليلدلا

 ػ ں7 77797 كلذ ىلع ةلثمآ
 و ضارتعالا كلذ نع باوجلاو «ةباحصلا عامجإ» ىلع ضارتعالا
 .. ًاعرش سايقلاب ديقتلا زاوج ىلع ةئسلا نم ةيلقنلا ةلدألا :يناثلا ليلدلا
 هباوجو ؛ذاعم ثیدحب لالدتسالا ىلع ضارتعالا

 esse ةيلقنلا سايقلا يرکنم ةلدأ

 0 6ة 077 ةيونعملا مههبش

 سايقلا وركنم هب لدتسا امع باوجلا

 ہ۷۹



 ظفللا قيرطب قاح إلا بجوت اهيلع صوصنملا ةلعلا» :ماظنلا لاق :لصف

 01 72<ٹٹِت007000000000000007 «سايقلا قيرطب ال ؛مومعلاو

 +770-24 سايقلا ىلإ أطخلا اهقيرط نع قرطتي يتلا هوجولا :لصف
 . 009 نونظمو عوطقم ىلإ مسقني قوطنمل اب توكسملا قاحلإ :لصف

 2000 ا۱23 99۰ :نابرض عوطقلا

 . 0۳ قوطنم لا نم مكحلاب ىلوأ توكسملا نوک :لوألا برضلا

 02-2 09 قوطنملا لثم توكسملا نوک :يناثلا برضلا

 «ةلعلا كلاسم» ةلعلا اهب تبثت يتلا عرشلا ةلدا

 ةيلقن ةلداب ةلعلا تابثإ :لوألا مسقلا

 ںی رر رر رر شیر رر سر رب

 ةلعلا ىلإ ءاميإلاو هيبنتلا :يناثلا

 2011100 ةتس عاونا ةلعلا ىلإ هيبنتلا

 00 فصو بيقع مكحلا ركذ :اهدحأ

 011111 ءازجلا ةغيصب فصولا ىلع مكحلا بيترت :يناثلا

 .- 10-0-9 لئاس لاؤس نع - لپ - يبنلا ةباجإ :ثلاثلا

 005 ًاوغل ناك هب ليلعتلا ردقي مل ول ًائيش مكحلا عم رکذی نأ :عبارلا

 مظتنم ريغ مالكلا راص :هب للعي م ول ًئيش مالكلا قايس يف ركذي نأ :سماخلا
 esses بسانم فصوب ًانورقم مكحلا ركذ :سداسلا

 س عامجإلاب ةلعلا توبث :يناثلا مسقلا

 >ى-ثپ:9 1ص 0 7 طابنتسالاب ةلعلا توبث :ثلاثلا مسقلا

 ا :عاونأ ةئالث وھو

 ةبسانملاب ةلعلا تابثإ :اهدحأ

OA 

OA 

0۹۹ 

 ٠ھ

o4۲ 

04۲ 

04۲ 



 ا 1

898 sess 

OAT یی - ی ... رثؤملا ىلع سايقلا موق رصق 

۵8۹۷ esses ريسلا : - طابنتسالاب ةلعلا تابثإ نم -- يناثلا عونلا 

 سس نارودلا - طابنتسالاب ةلعلا تابثلإ نع - :ٹلاثلا عونلا 8۹۹

DY بسمل ةلعلا ةحص ىلع لدي ال ةلعلا دارطا :لصف 

 ةبسانملا لهف ةيواسم وأ ةحجار ةدسفمو ةحلصم ىلع فصو لمتشا ذإ :لصف

 E sss eee ؟مرخنتو يفتنت

 یت 07 ییٹٹهٌ : تر هبشلا سايق يف لصف

 ا٦٦٦ e هريسفت

 ٦٦۷١ یی ىیئفو4وبئبپبب وصی بصمٗممٌمممس هلاثم

 PA sess هبشلا سايق ةيجح يف ءاملعلا فالتخا

 ر۰ٔ٘... 2ج 2 29 2 27 ةجحو حيحص هنأ :لوألا بهذملا

 ٦ ہائوس حيحصب سیل هنأ :يناثلا بهذملا

 TA ۔کو_.,..ی.ی.ی 9 0 +7 ةجح هنوک هجو

 YS sess ةلالدلا سايق يف لصف

 TD sess هفيرعت

 بم cases هلاثم

 سایقلا ناكرأ :باب
 ٦٦۳-٦٦٤ ل (مكح)و (ةلع)و (عرف)و (لصأ) :ةعبرآ :سايقلا ناكرأ

 E 0 م ك 6 ٥63 هٗ٘ َ 2۔7 لصألا :لوألا نکرلا

 E esses :هطورش

 E ss نيمصخلا نم قافتا وأ صنب هتوبث :لوألا طرشلا

 ٦ا٤ سس هب كسمتلا حصي مل هيف صن الو هيف ًافلتخم سايقلا ناک اذإ

۸ 



 ٦٦٦ سس سايقلاب تبثي ام ىلع سايقلا زوجي ةلبانحلا ضعب لاق

 WO 0 907 هيلع ةمألا قافتا هطرش موق لاق

 0000000 0 ز ز ز ز ز ز ز زؤزؤز ىنعملا لوقعم مكحلا نوك :يناثلا طرشلا

 یہی essere مكحلا :يناثلا نكرلا

 cesses ٦٦١۷ هطورش

 ٦٦۷ نس لصألا مكحل ًايواسم عرفلا مكح نوكي نأ :لوألا طرشلا
 نإ یے لک ًايعرش مکح ا نوكي نا :يناثلا طرشلا

 UA 9 0 7 عرفلا :ثلاثلا نکرلا

 ییآیٹیٹی- 0 اٹ پ0 0 هطورش

 هی 00-40 0 0 ً 0 ةلعلا :عبارلا نكرلا

 7 00 همم - - < 0- ۳0 ةيعرشلا ةلعلا ینعم

 14 esses ًايعرش امکح ةلعلا نوكت نأ زوجي

 Te ا ًادرجم وأ ًامزال وأ ًاضراع ًافصو ةلعلا نوكت نأ زوجي

 e sss ًاتابثإو ًايفن ةلعلا نوكت نأ زوجي

 Ye ses بسانم ريغو ًابسانم ةلعلا نوكت نأ زوجي

 لش 0 ۳۰ مكحلا لحم يف ةدوجوم ةلعلا نوكت ال نأ زوجي

 ٦٢٢ ا ؟اهب ليلعتلا حصي له ةرصاقلا ةلعلا :لصف

 ك٠ :كلذ يف لاوقألا

 00-00 اهب ليلعتلا حصي ال :لوألا لوقلا

 YY assesses لوألا لوقلا ةلدأ

 YY ۳ 1, -ج اهب لیلعتلا حصي :يناثلا لوقلا
 TYP cesses یناثلا لوقلا ةلدأ

 چپ 00904 .- +7 .ةلعلا دارطا يف :لصف
 YT 20200٣٣٣٣٣ ٹ٣ هفیرعت

 ء۰ 00007 ؟ةلعلا ةحصل طرش وه له

 100 0838 ٣ا ..... كلذ يف لاوقألا



 سایقلا ةدعاق نع ىنثتسملا :

 طرش هنأ :لوألا لوقل

 يناثلا لوقلا ةلدأ

 يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا امع باوجلا

 اهلمم ةلعلا ةفداصم مدعل مكحلا فلخت :ثلاثلا برضلا

 ہماسقا

 ةلعلا هيف تدجوو هانعم لقع ام ىلع ساقي نأ حصي :لوألا

 ees هانعم لقعي ال ام ىلع سايقلا حصي ال :يناثلا

 نیتلعب مكحلا ليلعت :لصف
 ؟بابسألا يف سايقلا ءارجإ زوج له :لصف

 :كلذ يف لاوقألا

 :كلذ يف لاوقألا

۸۲ 

 0070 طرشب سیل هنأ :يناثلا لوقل

 دس ةطبنتسملاو اهيلع صوصنملا نیب قرفلا :ثلاثلا لوقل
 0 لوقلا اذه ليلد

 eases رومأ ةعبرأ ضقنلا ةدهع نع جورخلا قيرط

 ةلعلا نع مكحلا فلخت برضأ لصف

 ans سايقلا ةدعاق نع جراخ هنأ ملعي ام :لوألا برضلا
 290000 یرخآ ةلع ةضراعمل مکح ا فلخت :يناثلا برضلا

 دینی روتی ور ووتر رورو هور همم هتيم ميو يم هير فه و تهم اتم ےس

 0 ص0۰ زوجي :لوألا لوقلا
 0 4 ۴ زوجي ال :یناٹلا لوقلا
 3 7 يناثلا لوقلا باحصا لیلد
 . 0 004 00-444 لوألا لوقلا باحصأ لیلد

 2093323 ؟دودحلاو تارافكلا يف يرجي سايقلا له :لصف



 EO sss ۰ج كلذ يف سايقلا يرجي ال :يناثلا لوقلا

VEO sess ىناثلا لوقلا باحصأ ةلدأ 

VEY 9938 لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ 

 امام امل يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا امع باوجلا 9+

TEV موو 70 نيبرض ىلع يفنلا :ةلاسم 

 تی ہل «ةلعلا حداوق» سایقلا ىلإ ةهجوت ا ةلئسألا :لصف ٤۹

 ۱یگگق تی گی2 پٹ ۹ راسفتسالا :لوألا لاؤسلا

 قتتتتتتن0َ0 یت, ,- 9 ص ص7 رابتعالا داسف :يناثلا لاؤسلا

TOY sass عضولا داسف :ثلاثلا لاؤسلا 

 ئیءتئٹ۵9گ22000-2-2-۵02 عنملا :عبارلا لاؤسلا

 ب0 ص700207 ميسقتلا :سماخلا لاؤسلا

TOO sss ةبلاطملا :سداسلا لاؤسلا 

TOT cesse ضقنلا :عباسلا لاؤسلا 

 پ-2 0000000 بلقلا :نماثلا لاؤسلا  008تیآر٣ی۵٘م5۵5۵آممئی۰

IY 7 0 ةضراعملا :عساتلا لاؤسلا 

 امام هوم ومهم هم همم وهم هو سس ريثأتلا مدع :رشاعلا لاؤسلا ٦٦۷٦

٦۹۷ sess بيكرتلا :رشع يداحلا لاؤسلا 

٦٦۹| esses بجوم لاب لوقلا :رشع یناٹلا لاؤسلا 

٦۷۳ cesses دهتجلا مكح يف لصف 

٦۷٣ essere ةغل داهتجالا فیرعت 

TY sess ءاھقفلا فرع يف داھتجالا فیرعت 

VE esses دهتجملل طرتشي ام 

VE esses ؟دھتج ا يف ةلادعلا طرتشت له 

 باتكلا ةفرعم يف هيلع بجاولا ٣۳ 000س_"”گ٣گگ"ٌمہمب

 ت07 ةّنسلا ةفرعم يف طرتشملا

WT تر مم ممم همم ممم ممم همم فمه م مهمة مق عامجولل ہتفرعم 



 ۹۹۷۷ یب سب همم هم ممم ممم معمق ةغللاو وحنلا نم ءيشل هتفرعم 7

 ۹۷۷ سس ؟لئاسملا عيمج يف داھتجالا ةبتر غولب دھتج ا يف طرتشي له 7

 AS سم رضاح او بئاغلل - 4 - ينلا نمز يف داهتجالا مكح :ةلاسم

 1۸٠ ...... 8 يلا نذإب الإ زوجي الف رضاحلا امأو «بئاغلل زوجي :لوألا لوقلا س
 ۸۰۹ assesses ًاقلطم زوجي :يناثلا لوقلا

 000 ًاقلطم زوجي ال :ثلاثلا لوقلا

 TAY sess رضاح ا نود «بئاغلل زوجي :عبارلا لوقلا

 ئ0 7770 07 - چپ - ینلا داهتجا مكح :لصف

 ٦۸۳ ےس سس هيف صن ال اميف - 45 ب يبنلا دهتجي نأ زوجي :لوآلا لوقلا

 ٦۸۳ سس هيف صن ال اميف - 4 - ينلا دهتجي نأ زوجي ال :يناثلا لوقلا

 ا ]1 يناثلا لوقلا باحصأ ةلدأ

 ییییییی' «روهمجلا مهو» لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ

 AE سم يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا امع لوألا لوقلا باحصأ باوج

 AE تہب ا يي هنم داهتجالا عوقو مكح

 AE وموال ممم مم م ممم ممم داهتجالا عقو هنأ :لوألا لوقلا

 ئی 9ٔپِِ]ٹك۶آ7ه 2۶ كلذ عقي مل هنأ :يناثلا لوقلا

 0 غ1 ىناثلا لوقلا باحصأ ةلدأ

 >1 لوألا لوقلا باحصأ ةلدأ
 ٦۸٦ یس يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا امع باوجلا

 ٦۸۷ سس بيصم دهتجم لك وأ نیدھتج لا نم دحاو لوق يف قحلا لہ :لصف

 TAY ا 0000000000 كلذ يف لاوقألا

 AY یب نیدھتج ا نم دحاو لوق يف قحلا :لوألا لوقلا :

 TAA یر مرہم بيصم دهتجم لك :ىناثلا لوقلا 7

 AA تیشہ هتلدأو يناثلا لوقلا نع مالكلا لیصفت ٌ
 A سییوج9 23ە-0ج0 كلذ يف مثإلا نم نیملکتلا ضعبو رهاظلا لهآ فقوم



 ۹۳ ہضم يرينعلاو ظحاح لا فقوم نالطب نايب

 sess ٦۹5 «دحاو لوق يف قحلا نأ وهو» لوألا لوقلا ةلدأ

 ٛ۵59۵ئ"کٛكشكش9١83-+ه  ی۳پیی یی پی پپٰپاِ:4ِٗ 07 ظحاح ا لوق ىلع درلا

 لك» :نولئاقلا مهو يناثلا لوقلا باحصا هب لدتسا امع باوجلا

 TA فمن هموم همم موتو ممم مم مم ومو همم قمم همم مم هم ممم مم مو ع همم ممم «بيصم دھتجم

 ۷۸۲۰ سس ؟لمعلا امف امهدحأ حجرتي لو دھتج ا دنع نالیلد ضراعت اذإ :لصف

 +[ئب۹۵ٰیتئ0ً-هی-ب-بف--ف- 887 فقوتی :لوألا لوقلا

 كل 00 امهيأب ذخألا يف دھتج ا ريخي :يناثلا لوقلا

 / 0 بٹ 8 5 7 يناثلا لوقلا باحصأ ةلدأ

 رلل Veمیم 21027 لوألا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام

 VOY ۳ ی7 يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا امع باوجلا

 YT sees ةدحاو ةلاح يف «نالوق ةلأسملا ید :لوقي نأ دهتجملل سيل :لصف

 ۷۱۳ سم عضاوم يف يعفاشلا نع لقنو كلذ لوقي نأ هل :يناثلا لوقلا

 YE sss ىناثلا لوقلا باحصأ هيجوت

 ۷/۰۱۵ sss یناثلا لوقلا باحصأ هلاق امع باوجلا

 ال هنإف مکحلا هتظ ىلع بلغو ةلأسم يف دهتجا اذإ دهتجلا نأ ىلع قفتا لصف

 ۷۰۱۹ esses هربغ ديلقت هل زوجي

 ۷۰۱۷ رسل ضعب نود لئاسم ا ضعب يف ًادھتجم ناک اذإ مكحلا
 ةلدألا يف رظنلاو ةلأسملا ثحبي نأ ىلع ةوقلا هدنع دھتج ا ناك اذإ مكحلا

 VV sese ؟هريغ ديلقت هل زوجي له

 ىوس لئاسم يف دجوت اهنيب ةلعل ةلأسم يف مكح ىلع دھتج ا صن اذإ :لصف
 صوصنم ا ةلأسملا يف هبهذمك لئاسملا كلت يف هبهذم لهف هيلع صوصنملا
 V4 وو 9 0 0۴ ؟اهيلع

 VY مم 0011ِ . ٠7) ؟ىرخألا ىلإ امهادحإ

Af" 



 مدقت ملعي ملو نيفلتخم نيمكح ىلع ةدحاو ةلأسم يف دھتج ا صن اذإ

 ی۸ -ب<ب ِ “7 ؟مکح ا امف ىرخألا ىلع امهدحأ 0

 VI essere ديلقتلا يف :لصف

 ۷۱۳ esses غل هفيرعت س

 VIE sss ًاعرش هفيرعت

 000 هيف دیلقتلا غوسي ال ام

 ا esses لل «عورفلا يف ديلقتلا وهو» هيف ديلقتلا غوسي ام

 يف رظنلا مهمزلي ةماعلا نأ نم ةيردقلا ضعب هيلإ بهذ ام نالطب نايب
 VIVO .-9 00:97 عورفلا يف ةلدألا

 ندي esses رهتشا امت اهوحنو مالسإلا ناکرآ يف ديلقتلا زوجي ال

 ۷۱۸ assesses داهتجالا لهأ نم يتفتسي نم يماعلا :لصف

 فل ۰سس لضفألا لاوس همزلي وأ نيدهتجملا نم ءاش نم لاسی له دلقملا يف :لصف

 VY 0 تیس 7 ءاش نم لاسي :لوألا لوقلا

 فن  وس 20 لضفألا لاؤس همزلي :يناثلا لوقلا

 ور ,پ پ09 ا ا نی لوألا لوقلا لیلد

 ۷۲۲ sn امهنم ءاش نم لوقب ذخألا هل لهف نايتفملا هدنع ىوتسا نإ

 حيجرتلا ةفرعمو ةلدألا بيترت 4 :باب
 ۷۲۷ ...... ةرئاوتملا ةنسلاو باتكلا ىلإ مث ء عامجإلا ىلإ - ًالوأ - رظني - دھتج ا
 0000 000 ضراعتلا فیرعت

 VEY sss هجوأ ةثالث نم رابخألا يف لصحي حيجرتلا

 VEY sss دنسلاب قلعتي ام :لوألا هجولا

 فير ا ا ا ةاورلا ةرثك :اهدحأ

 ۷۴۳ا یورو ہہ ظقيتلا ةدايزب نييوارلا دحأ ةفرعم :یناثلا

 نفي esses ىقتأو عروأ نييوارلا دحأ نوک :ثلاثلا

 VEO 0 0 00 ةعفاولا بحاص نييوارلا دحأ نوک :عبارلا

۸۶۷۸1 



 ۷۳۵ asses ةصقلا رشاب نييوارلا دحأ نوک :سماخلا

 VEY , ے- - ۰یم نتم ا ىلإ دوعي رمأل حبجرتلا - يناثلا هجولا

 نري فیملصصٹؤموشمممم ًالقان هنوكب نيربخلا دحأ حيجرت

 ۷۳۷ cesse يفنلا ةياور ىلع ةمدقم تابثإلا ةياور

 فر 77 7 حيبملا ىلع رظاح ا مدقي

 ىلع ةیرحلل بجوملا الو هل بجوملا ىلع دحلل طقسملا حجري ال

 ۸۳۹ sass قرلل يضتقملا

 ۷8٤ ۰ت رومأ ةعبرآب نوكيو جراخ رمأل حيجرتلا - ثلاثلا هجولا

 وأ «سايق هدضعي وأ عامجإلا وأ ةنسلا وأ نآرقلا هل دهشي نأ :لوألا

 بد ہلیلیتتیلڈ 7 يباحص لوق هقفاوي وأ «هب ءافلخ ا لمع

 VEY assesses يوارلا ىلع نیربح ا دحأ فقو ين فلتخي نأ :يناثلا

 VEN ص 9 هفالخ هنع لقن دق امهدحأ يوار نوکی نأ :ثلاثلا

 VEN sss ًالسرم امهدحأ نوكي نأ :عبارلا
  VEYّپپ بک ک 2 - - <<  -بب-- 7 يناعملا حيجرت :يف لصف

 ۷٢٤٣ ۷٤٤ يباحص لوق وأ ةنس وأ باتك نم رخآ ليلدل اهتقفاومب ةلعلا حيجرت

 VEE assess لصألل ةيقبملا ىلع لصألا نع ةلقانلا ةلعلا حيجرت

 وأ ؛ةتبثملا ىلع دحلل ةطقسملا وأ ةحيبملا ىلع ةرظاحلا ةلعلا حجرت له

 2007070000 0 0 0 0 7 قتعلل ةيضتقملا ىلع ةيرحلل ةبجوملا

 مٌ"صص_ ااا اهمكح ةفخب ةلعلا حيجرت

 ۷۱۷ تیمم ویسی ةیمکح ا ىلع ةیسح ا ةلعلا حيجرت

 ۷۱۷ assesses ًافاصوا لتا تناك اذإ ةلعلا حيجرت

 ۷١۸ بموجب اهعورف ةرثكب ةلعلا حیجرت

 9 یو ۰ اهمومعب ةلعلا حیجرت

 ۷۱۹ سس دحاو لصأ نم عزتنا ام ىلع لوصألا نم ةعزتنملا ةلعلا حيجرت

 ۷۱۹ ہم” ةسکعنم ا ىلع ةدرطملا ةلعلا حيجرت

 89 8 sss ةرصاقلا ىلع ةیدعتم ا ةلعلا حيجرت

AEA 



A۸4۹ 

 ۷8۱ یس ًامسا تناك ام ىلع ًافصو هتلع تناك ام حيجرت
 YAY ss يفنلاب ليلعتلا ىلع ًاتابثإ هتلع تناك ام حيجرت
 eV e هيلع عراشلا ساق لصا ىلإ ةدودرملا ةلعلا حيجرت
 0100 ے-.:- 727 اهلصأ ىلع قفنملا ةلعلا حيجرت
 VOY esses هتلثمأو اهلصأ يوق ةلع لك حيجرت

 گمثنسس پسجپج ۰ ةمئالملا ىلع ةرثؤملا ةلعلا حيجرت
 VO assesses بیرغلا ىلع مئالملا حیجرت

 ,(7یٹیٹیککجتککہمک :,----- ةيهبشلا ىلع ةبسانملا حیجرت

 ۷۷ - 00 00۳0ِ ةماعلا سراهفلا

 :ہققفمیبین“ 8 0ِ تايآلا سرھف :ًالوأ
 20011111 2:7 ثيداحألا سرهف :ًايناث
 VQ assesses راثآلا سرھن :ًاثلاث
 YAN 0 :ة8-8هپ8018ك8ہ۳-پب6كه-000 راعشألا سرهف :ًاعبار
 VAT esses مالعألا سرهف :اسماخ
 يقل -_-ِ-  -  ..ِ.ٹٹ_تككثپثٹت 77:00 عجارملاو رداصملا سرهف :اسداس
 ((+:ہٍِیٹ ۰ تاعوضوملا سرھف :ًاعباس


